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Sport op school is uiterst belangrijk in het UMOZA project.
Nu het UMOZA ‘maisproject’ in 2018 zelf bedruipend lijkt te zijn, en ook het ‘kippenproject’ ook de
goede kant uitgaat (zie de laatste Terr@dialoog Nieuwsbrief) kan er nu wat meer tijd en steun verleend
worden aan het UMOZA Sportprogramma.
Sport en school…een middel tot het behalen van een getuigschrift (schoolattest) dat later tot een job
ter plaatse kan leiden.
Dat voetbal populair is in Malawi blijkt uit de foto ons bezorgd door UMOZA coördinator Limbani
Chatonda Mhango

Enthousiaste toeschouwers bij elke voetbalmatch

In het voorjaar 2018 won Lubagha het scholenvoetbaltornooi voor jongens van 12 tot 16 jaar.
Uitslag van de finale: Lubagha 2 – Mhuju 1
We plaatsen beide ploegen in de kijker

De finalisten van het schoolvoetbaltornooi: Lubagha (links) en Mhuju (rechts)
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Ook in de zomer (onze zomer 2018) werd er gevoetbald.
Hierbij de uitslagen van 5 matchen gespeeld door de 10 schoolploegen:
Chilulu – Ng’onga
Linga – Lubagha
Kawenbe – Kauka
Mhuju – Kafukwe
Bera – Phwamphwa

0-0
1-3
1-1
2-0
3-0

Er is nood aan goede wedstrijdballen. Onze ‘westerse’ ballen verslijten rap. De lokale ballen blijken
sterker te zijn en zijn meer bestand tegen slijtage op de harde rode ijzerhoudende laterietgronden. We
vragen aan de nationale voetbalcoach Ronny Van Geneugden (een Vlaming uit Hasselt) om via zijn
‘Academy’ enkele sterke voetballen aan het UMOZA project te schenken.
Wat hij beloofd heeft zal hij ook trachten uit te voeren!!! Zie de MALAWI TELEX
De tien meisjesscholen speelden hun schoolcompetitie NETBAL
Uitslagen
Chilulu – Ng’onga
Linga – Lubagha
Kawembe – Kauka
Mhuju – Kafukwe
Bera – Phwamphwa

23 - 31
11 - 75
17 - 13
43 - 21
21 - 26

De Linga en de Chilulu school netbalploeg

Gekleed zoals in lang vervlogen tijden! Het is tijd om hen in een nieuw ‘sportkleedje’ te steken

Steun het UMOZA Sports Programma!
We hebben uw financiële steun nodig. Aan de steuners van 2018 vragen wij om de jaarlijkse bijdrage
deze maand nog te willen hernieuwen. Nieuwe steuners zijn uiteraard meer dan welkom. Voor elke
steun van 40 Euro of meer kan begin 2019 een fiscaal attest worden bezorgd. Uw naam of deze van
uw firma wordt in onze ‘steunlijst’ opgenomen!
•

•

Storten kan op de bankrekening van Terr@dialoog: BE70 4694 1615 7125.
Indien een factuur (+ 21% BTW) gewenst is, kan dit ook door storting op de bankrekening BE95 068093967058
van Ganda Publi Productions.

CONTACT: Donald Gabriels: donald.gabriels@terradialoog.be 0476 898 772
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De droom van Ereprof. Wim Van Cotthem
In de jaren ’80 en ’90 waren wij, samen met Ereprof. Wim Van Cotthem,
de bezielers van de Massaloop van Gent.
Rond de Gentse Watersportbaan konden, telkens op de laatste zondag
van september (Remember last Sunday of September), duizenden
loopfanaten hun energie kwijt door 1 ronde (5 km), of meerdere ronden
rond de Watersportbaan te lopen, te wandelen of zelfs te skeeleren.
Na 20 jaar (van 1980 tot 1999) hielden de organisatoren het voor bekeken.
Het nationale loopzaadje groeide uit tot een flinke boom met vertakkingen
in gans het Vlaamse land.
Na bijna 40 jaar later droomt Ereprof. Wim Van Cotthem om zo een
‘loopzaadje’ in de grond van Malawi te mogen steken, hetzij in de
hoofdstad Lilongwe of in de regio van Mzuzu. Het moet kunnen om
duizenden loopfanaten vanuit alle regio’s van Malawi aan de start te
krijgen van een heuse UMOZA MASSALOOP. Wij zijn alvast
gewonnen voor dit idee. U ook?
MALAWI TELEX
Vraag het aan Ronny Van Geneugden,
bondscoach van het Malawi nationaal voetbalteam

Ronny

Hoe gaat het met voetbal in Malawi?

Een eerste sportief succesje. Met de U20 jongens werd de
finale gespeeld tegen Zuid Afrika en dit voor de kwalificatie
AFCON U20 in Niger 2019
Zijn er reeds ‘voetbaltalenten’ opgemerkt?
Ondertussen zijn twee ‘talenten’ met name Precious
Sambani (20 jaar) en Peter Banda (17 jaar) op stage
geweest bij Club Brugge. Zij hebben twee weken mogen
meetrainen met de beloften van Club!
Wat zijn de plannen en werkzaamheden
van de ‘Academy’?
De ‘Academy’ zal binnen een paar weken starten in het
Zuiden van Malawi. Er wordt uitgekeken naar
mogelijkheden (budget en tijd) om later ook met UMOZA in
het Noorden samen te werken.

Eindelijk is er de goedkeuring verkregen van de Belgische
Ambassade en deze van Malawi om een container met
o.a. sportkledij en ballen vanuit Genk naar Malawi te
transporteren. Mogelijks worden enkele ballen naar
UMOZA gestuurd.
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Het UMOZA Sportprogramma (voetbal
en netbal) heeft dringend enkele ballen
nodig. Kan de ‘Academy’ een bijdrage
leveren?

3

Rik Canty, Jessie Myttenaere en Donald Gabriels stellen hun schilderijen tentoon in
Huis De Leew, nabij het Roger Raveelmuseum, Machelen Dorp te Machelen (Zulte).
Zaterdag 29 september & zondag 30 september 2018
Zaterdag 6 oktober & zondag 7 oktober 2018
Vrije toegang, telkens van 10 tot 19 uur
Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met:
• GANDA PUBLI PRODUCTIONS - www.gandapubliproductions.be
• Terr@dialoog - www.terradialoog.be
Deels ten voordele van het UMOZA MALAWI project

ZIJ STEUNEN ALVAST… U OOK?
4Bikes (Westerlo
Agnes De Gandt (Staden)
BFO-Fitness.be (Gent)
Bobby Setter (De Pinte)
Brugse Zandfeesten (Brugge)
Christine Staelens (Gent)
Davy Ottevaere (Zingem)
De Kleppe (Sint-Martens- Latem)
De Ridder – Gabriels (Zwijnaarde)
Den Laethemsche Vriendenkring (Sint-Martens-Latem)
Dino Galbusera (Bornem)
Ereprof Wim Van Cotthem (Zaffelare)
Familie Luyten (Westerlo-Mechelen)
Fietsen Loix (Sint-Truiden)
Fietsen Outlet – Stockverkoop Gabriels (Mullem)
FoudeGand (B&B) (Gent)
Frank Maryns (Zomergem)
Ganda Publi Productions (De Pinte)
GLS Sportadviesbureau (Gent)
Kantoor Pieters-Dick & Co BVBA (Merelbeke)
Kris en Jetty Fasseur (Dentergem)
Leon DeRidder (Gent)
MARKANT (Dentergem)
OKRA (Mariakerke-Gent)
Paul en Mia De Corte (Deurle)
Rudy Herman (Gent)
Tennisclub De Pinte
Terr@dialoog (Brugge)
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