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(verschijnt enkele malen per jaar)

NOG IETS OVER MALAWI
In het eerste nummer van de UMOZA Malawi Sports Tribune (1/2016) werd een kaartje van Malawi
ingelast met wat uitleg over het land Malawi…We plaatsen dit kaartje nu terug.

ER IS MEER…
Er is: politiek en economie
Joyce Banda werd in 2012 de eerste vrouwelijke president van Malawi. De huidige president is Arthur
Peter Mutharika. Malawi heeft 24 districten en is verdeeld over drie regio’s.
Meer dan driekwart van de bevolking leeft van de landbouw. De belangrijkste gewassen zijn cassava,
maïs en kafferkoren. Ook houdt men schapen en runderen. Verder wordt er veel thee, tabak, suiker,
katoen en pinda’s verbouwd. Bewoners nabij het Malawimeer leven van de visserij.
De afwezigheid van een zeehaven, het lage opleidingsniveau van de bevolking, de afwezigheid van
delfstoffen en bovendien de HIV-epidemie maken dat Malawi een van de armste landen ter wereld is.
66,7% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, de levensverwachting bij geboorte is 62 jaar.
Bijna vijftig procent van de bevolking is jonger dan vijftien jaar. 10,3% van de bevolking is besmet met
HIV. Er heerst ook een risico op andere besmettingsziekten, met name bacteriële en protozoale
diarree, hepatitis A, buiktyfus, malaria en de pest.
Dus er is veel te doen!!!!!
We brengen vele druppels op de hete plaat! Met uw steun!!!.
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Hoe doet het 4 Bikes-Fou de Gand mountainbiketeam (Westerlo) het?
In de vorige Malawi Sports Tribune 3/2017
hebben wij de foto geplaatst van Britt, Olivier en
Jeff, de drie (semi)professionals van het 4BikesFou de Gand team, steuners van Terr@dialoog.

Olivier, Britt en Jeff (v.l.n.r. op de foto)

Britt (Nederlandse!) heeft haar examen eerste
zittijd burgerlijk ingenieur aan de Universiteit
Brussel met succes kunnen afronden en heeft
deze zomer enkele interessante mountainbike
resultaten behaald. Ze werd o.a. vijfde in de
Benelux Cup in Kluisbergen en negende op het
Nederlands kampioenschap in Landgraaf. Door
de aanslepende blessure van Jeff hebben ze
beiden echter niet deelgenomen aan de
wereldbekerwedstijden van deze zomer. Eind juni
zijn Jeff, Olivier en Britt samen een weekje gaan
trainen in de Aosta vallei. Olivier heeft er
deelgenomen aan een enduro wedstrijd
(maxiavalanche Cervinia) en werd er 2de bij de
Elite. Doe zo verder Olivier!

Olivier vulde traditioneel zijn zomer met Endurowedstrijden met massastart. Heel vaak was dit op de
gletsjer van bekende ski-oorden (Mountain of Hell op Les 2 Alpes, Mégavalanche op Alpe D’huez).
Jammer genoeg kreeg hij tijdens deze laatste 2 wedstrijden telkens met pech te kampen, maar hij
maakte dit meer dan goed door de week nadien een Downhill wedstrijd te winnen in het Franse
Briancon, daags voor de aankomst van het grote Tour de France peleton daar. Publiciteit voor
Terr@dialoog!!
Jeff, die een opleiding volgt bij de Belgische strijdkrachten, blijft hard werken om te herstellen van zijn
blessure.

Olivier wint de downhill in Briancon
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FIETSTOCHT: WESTERLO - GENT
Op zaterdag 21 oktober 2017 wordt er in groep gefietst vanuit Westerlo, de
thuishaven van 4bikes en van de familie Luyten, naar Gent, de thuisbasis van
B&B Fou de Gand. Beide ‘huizen’ zijn de steuners van het Mountainbike team
van Olivier, Jeff en Brit en dus rechtstreeks betrokken bij ons UMOZA Malawi
Sports Programme. De tocht bedraagt ongeveer een 120 km en in Westerlo
wordt gestart in de voormiddag. Teamleiders en coordinators vanuit Westelo
zijn Peter Luyten (4Bikes,) en Klaas Vanmoortel (trainer mountainbike team).
Deelname is gratis. Contact:
 Peter Luyten: info@4bikes.be (www.4bikes.be);
 Klaas Vanmoortel: klaas_vm@mc.com;
Recent hebben we ons laten vertellen dat sommige fietsers van Westerlo tot aan Antwerpen kunnen
rijden en dan terugkeren naar Westerlo!! Wie de groep vanuit Gent tegemoet wil rijden (tot Sint Niklaas
bvb) contacteert best onze steuner, gerechtsdeurwaarder Frank Maryns die druk bezig is met
fietsclubs te contacteren o.a. KGWTC (Koninklijke Gentse Wielertoeristen Club). Ook hier is de
deelname gratis.
 Frank Maryns: frank.maryns@skynet.be;
De fietstocht zal met een receptie(tje) worden afgesloten in B&B Fou de Gand, Karel Antheunisstraat
4, 9000 Gent. De pers wordt uitgenodigd! Contact:
 Peter Geldhof: peter.geldhof@geldhof-it.be (www.foudegand.be);
UMOZA SPORTUITSLAGEN
Schoolvoetbal
Het voetbalseizoen is in juli 2017 gestart. Deze maal wordt, bij gebrek aan
fondsen, enkel de scholencompetities in de schijnwerpers geplaatst. Geen
ELDERS dus dit jaar, alhoewel zij ook een competitie hebben. Alle aandacht
gaat naar de SCHOLEN!
Tot onze spijt konden we, tot op heden, de jonge spelers nog geen drankje na de wedstrijden
aanbieden. We hopen met uw financiële steun dit in de zeer nabije toekomst te kunnen waarmaken.
Ondanks dit minder prettig nieuws namen toch 10 scholen aan de voetbalcompetitie deel! Een sterke
bezetting! Hierbij de stand van de ploegen na de voetbalwedstrijden van juli en augustus 2017:
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Ploeg
Phuju
Lubagha
Chilula
Bera
Kawenbe
Kafukwe
Kauku
Phwampwa
Linga
Mg’onga

Punten
4
3
3
2
2
2
1
1
0
0

Willen jullie een schoolploeg steunen? Dat kan! Schenk aan elke speler een drankje na de match
en voor 100 Euro steun je 4 wedstrijden van je ploeg! We trachten een foto van je school te
bekomen…maar een goede camera is helaas (nog) niet beschikbaar…Ze zoeken op de lokale markt!
Voor 150 Euro moet er toch iets degelijk te vinden zijn?
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Volleybal
De competitie werd aangevat met 4 ploegen…mogelijks volgen er nog…
Ziehier de eerste uitslagen:
Chilulu 24
Kawaza 14

Ng’onga 21
Lubagha 32

Netbal
Ook netbal wordt populair bij de meisjes. Liefst 10 ploegen staan aan het net!
Hierbij de uitslagen:
Bera 17
Kawembe 23
Kauka 27
Mhuju 41
Kafukwe 19
Phwampwa 13
Chilulu 47
Ng’onga 39
Linga 24
Lubagha 21
Ook deze ploegen kunnen gesteund worden!!! Steun uw schoolploeg!
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Weet je dat Bayer-Mȕnchen trainer Carlo Ancelotti (nu
pas ontslagen!!!), de vroegere coach van AC Milan, Real
Madrid, Chelsea, Paris GG, die alles gewonnen heeft als
speler en als trainer, nog één droom heeft: een Afrikaans
land wereldkampioen maken.
“Want ze hebben de fysieke en technische capaciteiten,
maar als team presenteren ze niet volgens hun potentieel.”
Wordt Carlo Ancelotti eens de opvolger van de Belg Ronny Van
Geneugden , de huidige bondscoach in Malawi?
Het Malawi team van bondscoach Ronny Van Geneugden heeft in Zuid Afrika in juni
2017 de openingsmatch tegen Tanzania met 0-2 verloren, dit in groep A van de
Cosafa Cup, een tornooi van landen uit het Zuiden van het Afrikaanse continent. Op
de tweede speeldag van de groepsfase geraakte Malawi niet verder dan een
doelpuntloos gelijkspel bij Mauritius. In Afrika moet er gewonnen en gescoord
worden!
Voor de kwalificatie van de Afrika Cup van 2019 boekte Malawi voor eigen publiek
een 1-0 overwinning tegen het team van de Comoren. Goed zo! De volgende
kwalificatiematchen staan in maart 2018 op het programma. Te volgen!
TENTOONSTELLING
Em. Prof. Donald Gabriels, coördinator van het Malawi UMOZA project, stelt enkele van zijn
schilderijen tentoon in de 50ste Groepstentoonstelling van de Kunstkring Centaura.

Opening op zaterdag 28
oktober 2017 om 20 uur.
Verder open op:
 29 oktober,
 1, 4 en 5 november
Van 10u-12u en 14u-18u.

Raadzaal Gemeentehuis De Pinte
(ingang Baron De Gieylaan).

Contact: donaldgabriels@gmail.com
gsm: 0476898772
Kerkje van Sint-Martens-Latem

DE WARMSTE WEEK
In Malawi houden de landbouwers enkele loslopende kippen die een zeer lage
opbrengst aan eieren en vlees geven. Daarom zouden wij, naast ons
scholensportprogramma ook nog een aantal kippenhokken willen bouwen. Zo kan
de eierenkweek en de verkoop van kippenvlees het lage inkomen omhoog
brengen. Onze sporters hebben ook eten nodig!
Denk je aan een actie? Dat kan: een wafelbak, BBQ, een druppelkot, loop-, wandel
of fietstocht, inzamelen van kluttergeld (bruine centen) op de toog van een
winkel…DOEN! Het kan ook nog in november of december. We helpen met je actie!
Registreer alvast nu reeds je actie via dewarmsteweek.be. Klik Terr@dialoog en project:
Kippenkwekerij! Beschrijf je actie en stuur ons een kopie. Dan gaan we ervoor!
Contacteer ons voor info: donaldgabriels@gmail.com - gsm 0476898772
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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
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.
Contact: www.autogroepservayge.be
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.
NIET AARZELEN… STEUN NU !
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