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HET NOODLOT SLAAT WEER TOE!
Na de droogte en de kippenziekten van 2014, 2015 en 2016 heeft de regio van ons UMOZA-project in
maart 2017 te kampen gehad met hevige regenstormen... liefst 4 weken aan een stuk. Deze intense
regenbuien waren plaatselijk zeer uitzonderlijk voor de tijd van het jaar (klimaatsveranderingen?) en
eisten een zware tol! Drie personen, landbouwers, verdronken in het wassend water van de kleine
riviertjes en geulen. Onder de slachtoffers een boer (Antony Lungu) en een boerin (Wezzie
Mtumbuku) van ons UMOZA-project. Deze laatste trachtte een jongen uit het water te redden, maar
spijtig genoeg verdronk ze zelf. Er werd een week van rouw in acht genomen!
En er is nog meer negatief nieuws.
In maart werd in het gebied een cholera-haard ontdekt
waarschijnlijk afkomstig van het drinken van 'besmet' water na
de overstroming. Ons gepland tweede evaluatiebezoek van
begin april werd uiteraard en noodgedwongen uitgesteld. De
'cholera-epidemie' zou nu wel onder controle worden gehouden
door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een dokter
komt nu regelmatig ter plaatse. Vermits ook een voetbalveld
onder water liep en er geulen werden gevormd werd de
voetbalcompetitie terecht onderbroken en werden sommige
wedstrijden in nabijgelegen dorpen gespeeld.

Geul loopt over het voetbalveld

Positief nieuws: het UMOZA-sportprogramma loopt verder.
Ondanks de tegenslagen kregen we toch voetbaluitslagen van december 2016, januari 2017, februari
2017 en maart 2017 binnen. We hebben een rangschikking van de ELDERS-competitie tot einde maart
2017 kunnen opmaken.
Rangschikking ELDERS tot einde maart 2017
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Young Bullets
Lubagha Youths
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Lubagha FC

We kregen ook de bevestiging dat de scholen hun voetbalcompetitie verder zullen zetten, dit na de
eindtermen van juni en juli. De ploegen worden opnieuw samengesteld. De schooljongens rekenen
erop om een drankje te krijgen bij iedere wedstrijd...wij trachten daarvoor de nodige fondsen bij elkaar
te krijgen en rekenen daarvoor ook op jullie steun! Sport in UMOZA blijkt een middel te zijn om het
schoolverzuim te verminderen. Daar doen we het ook voor!
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SPORTNIEUWTJES
Selectie
Een UMOZA-voetbalploeg werd samengesteld met spelers van de ploegen uit
de ELDERS-competitie. Zij nemen deel aan de ‘district-competitie’ en doen het
daar uitstekend. De eerste match werd met 3-0 gewonnen van Bolero en de
tweede wedstrijd met 1-0 van Mbulunji. Maar na die wedstrijd braken relletjes
uit, het bezoekende team werd van ‘tovenarij’ verdacht en de politie moest
tussenbeide komen. Vijf personen van het UMOZA-team moesten voor
verzorging naar het hospitaal, maar zijn ondertussen goed en wel! Mbulunji is
voor het ganse jaar uit de competitie gesloten en moet, naast een boete (van
ongeveer 500 Euro!!), ook de medische kosten betalen.
Suiker
Willen jullie nu wat weten? De spelers vroegen of het mogelijk zou kunnen
zijn om een 'drankje' (Cola of Fanta) vóór iedere wedstrijd te krijgen! “Waarom
is dit nu goed?”, vroegen wij ons af. “Omdat de 'suiker' van het drankje ons
meer energie levert tijdens de wedstrijd”, was het antwoord. In feite nog zo
slecht niet gezien: 'suiker' als energiebron! Je moet er maar aan denken... Of
hebben we het toch verkeerd voor?
Ook de lopers hebben problemen.
In het vorige nummer van de UMOZA-Malawi Sports Tribune (nr 2/2017)
beloofden we jullie de uitslagen van de 'looptesten' te kunnen mededelen.
Helaas...dubbel helaas! De trainers blijken nu wel over een uurwerk met een
secondewijzer te beschikken...maar vragen nu een STOPwatch, een
chronometer, om de tijd te doen STOPPEN! De secondewijzer van hun
polsuurwerk blijkt nu niet ‘te stoppen’ maar blijft altijd doorlopen!!!! Echt waar!
We proberen alvast een 'lopersploeg' te vormen die regelmatig traint en ook
schoolloopt! Tijdens ons toekomstig plaatsbezoek zullen we trachten enkele
looptesten af te nemen.
De netbalvrouwen en meisjes worden beloond
Twintig vrouwen en meisjes van de Rumphi regio werden door het
‘gouvernement’ geselecteerd om een opleiding naaien, stikken, breien…te
volgen in het stadje Bolero, op 20 km afstand van het UMOZA-project. In die
groep vrouwen zijn er 11 meisjes en vrouwen die ook actief deelnemen aan
de UMOZA-netbalcompetitie. Sport is voor hen een stimulans om bij de
selectie te behoren!
Een Belgische coach voor het nationaal team van Malawi
Dat de Belgische voetbaltrainers gegeerd zijn in Afrika bewijzen Hugo Broos
die met Kameroen de Africa Cup won en met Marc Wilmots die nu nationaal
trainer is van Ivoorkust. Ook Georges Leekens was aan de slag als bondscoach
van Tunesië en van Algerije. Recent werd Ronny Van Geneugden (ex-trainer
van R.C.Genk en van O.H.Leuven) als nationaal coach van Malawi
aangeworven. Zijn eerste matchen tegen Madagascar konden beter. Tweemaal
werd met 1-0 verloren. Kop op Ronny…er wachten je nog veel prettige dagen!
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Nieuwe voetballen dankzij een milde schenker (STEUNER)
De ‘UMOZA Steuner’, gerechtsdeurwaarder Frank Marijns, bezorgde ons
een doos met een flink aantal Huyndai voetballen (sponsor van het WK 2016
voetbal) en dit voor de UMOZA-voetbalcompetitie. De heer Jean-Paul
Beerlandt (Astene-Deinze) heeft dit voor mekaar gekregen namens de
Autogroep Servayge met sites te Brugge (Sint-Kruis), Deinze, Gent
(Ledeberg), Oostkamp en Zwevegem.
Het 4Bikes-FoudeGand mountainbike team (Westerlo) steunt UMOZA
Olivier, Britt en Jeff (v.l.n.r. op de foto) zijn de mountainbikers die (semi) professioneel hun sport
beoefenen. Zij trainen en fietsen in functie van de punten en plaatsen in de Wereldbeker en voor de
Olympische Spelen. Wij duimen voor hen!
Het team werd ‘officieel’ voorgesteld op 31
maart 2017 te Westerlo. Wij waren erbij! De club
telt liefst 800 supporters die elk een deeltje van
het lidgeld afstaan voor een ‘goed doel’. Dit
‘goede doel’ is onder andere het ‘schoolproject’
van UMOZA. Op de truien van de club staat nu
vermeld: ‘We ride for a Better World’. In de
toekomst zal er ook het logo van Terr@dialoog
op staan.

Waarom FoudeGand?
Normaliter wordt naar de stad Gent verwezen. Maar waarom een club in Westerlo met een ‘Gentse’
naam? Klaas Vanmoortel, de trainer en coördinator van het team, een vroegere nationale
mountainbiker, werkt voor een firma met basis in Gent en werd zelf vroeger ‘gesponsord’ door
FoudeGand, een B&B in Gent. Wij bezochten de B&B in de Karel Antheunisstraat in Gent en werden
er rondgeleid door de sympathieke eigenaar Peter Geldhof. Een aanrader…
VOLGENDE ACTIVITEIT : KUNSTTENTOONSTELLING
Schilderijen van Rik Canty, Jessie Myttenaere en Donald Gabriels

19-20-21 mei
2017

Pastorie, Dorpsstraat, Deurle
(Sint-Martens-Latem)

Download hier uw
uitnodiging

Een organisatie van Ganda Publi Productions in samenwerking met terr@dialoog.
Deels ten voordele van het Malawi-project.
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STEUN
We danken de (financiële) steuners en sympathisanten:
Ganda Publi Productions (De Pinte)
Contact: tel 0476898772, donaldgabriels@gmail.com
www.gandapubliproductions.be
Christiaan Schaubroeck (De Pinte): uit sympathie
Sportadviesbureau GLS (Sint Denijs Westrem)
Contact: Geert Stevens, tel 0495572716, glssport@telenet.be
www.glssport.be
Van 13 tot 16 juli 2017 verzamelt de wereldtop van het vrouwenwielrennen in de BeNe Ladies Tour! Meer info op www.beneladiestour.com

Marc Van Coppernolle (Meigem-Deinze): uit sympathie
Kristalservice Luchthavenvervoer (Heusden)
Contact: Guy Colpaert, tel 0475292084, kristalservice@telenet.be
Fietsen Outlet – Stockverkoop Gabriels, Westerring 67 (N60),
9700 Mullem; tel 0476898772. stockverkoop.gabriels@telenet.be
www.stockverkoopgabriels.be.
Steeds 3000 fietsen in voorraad!

Dino Galbusera (Bornem): uit sympathie
Kris en Jetty Fasseur (Dentergem): uit sympathie
BFO-Fitness.be (Gent): hou je fit! (vanwege de Fitness Federatie)
Frank Maryns (Zomergem): uit sportieve sympathie
Kantoor Pieters-Dick & Co BVBA (Merelbeke): uit sympathie
Ereprof Wim Van Cotthem (Zaffelare): uit sportieve sympathie
Bart De Ridder (Zwijnaarde): voor de fotografische en technische bijstand
OKRA (Mariakerke-Gent): voor het UMOZA-project
Rudy Herman (Gent): voor het UMOZA-project
MARKANT (Dentergem): ook voor het ‘fruitbomen’ project
Bobby Setter (De Pinte): vanwege zijn vriend ‘Fats Domino’
Familie Luyten (Westerlo-Mechelen) : voor het schoolproject van UMOZA
Terr@dialoog (Brugge)
4Bikes, de professionele fietsenzaak, Zandberg 34, 2260 Westerlo
Contact: info@4bikes.be; www.4bikes.be
4Bikes-FoudeGand mountainbike team (Westerlo): steunt UMOZA
Contact: Klaas Vanmoortel, klaas_vm@mc.com
FoudeGand (B&B), Karel Antheunisstraat 4, 9000 Gent
Contact: peter.geldhof@geldhof-it.be; www.foudegand.be
Jean-Paul Beerlandt (Astene-Deinze) namens de Autogroep Servayge
met sites te Brugge (Sint-Kruis), Deinze, Gent (Ledeberg), Oostkamp en Zwevegem.
Davy Ottevaere (TerraCottem bvba): voor de lay-out
Contacteer onze ‘sympathiesanten’ voor een eventuele samenwerking of voor advies of een bestelling of voor een filmvoorstelling!!
Wij kennen hun adres en coördinaten! Zij doen het voor het UMOZA-Malawi project!!

STEUN met TER PLAATSE een positief resultaat!
Ook jullie kunnen de sportcompetitie en de UMOZA-Malawi Sports Tribune en ook de andere UMOZA-projecten
steunen door een financiële bijdrage te leveren en te steunen met bijvoorbeeld 100 Euro (met factuur + 21% BTW).
Stuur een berichtje met naam en adres naar donaldgabriels@gmail.com of telefoneer naar 0476 898 772.
De nodige info sturen wij dan sowieso per mail terug.
Jullie krijgen hiervoor uiteraard een fiscaal attest, en dit vanaf een steun van 40 Euro.
Wie ook regelmatig de Terr@dialoog Nieuwsbrief wenst te ontvangen, en indien dit nog niet is gebeurd, kan ons ook
een seintje geven!!! Zo blijven jullie op de hoogte en houden we contact. Zeg het ook verder!
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