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Jouw stick verdient een 2e leven
Heb jij nog hockeysticks die je niet meer gebruikt? Daar
kunnen we kinderen in Tanzania heel blij mee maken!
Verzamel sticks met je vrienden, familie en collega’s, wij
zorgen dat het in Tanzania goed terecht komt. Een land
waar er geen middelen zijn het zelf aan te schaffen.
Het hockeymateriaal wordt persoonlijk overhandigd
aan en beheerd door scholen. Via het principe van
‘delen en doorgeven’ kunnen er heel veel kinderen
gebruik van maken. Docenten op die scholen krijgen
van ons hockey training en oefenstof, zodat er ook echt
mooie dingen kunnen gebeuren.
TWENDE Hockey heeft als doel het sociaal en economisch welzijn van jeugd te verbeteren. We
gebruiken de hockeysport als middel jongeren in Tanzania samen te brengen en te helpen in hun
ontwikkeling. Wij geloven dat sport een korte weg is naar ontwikkeling. Wij richten ons tijdens onze
sportevenementen op sociale en economische educatie, waaronder gezondheid, HIV preventie, gender
gelijkheid, kind ontwikkeling, ondernemerschap en zelfontplooiing.
School & Sport
We stellen de jeugd in staat te sporten; sport werkt de-criminaliserend, draagt bij
aan een beschermend groepsgevoel en biedt een gezonde uitdaging. We bieden
sportdocenten begeleiding, sport- en spel materiaal.
Werk & Sport
We leiden trainers en coaches op. We bieden de mogelijkheid zelfstandig training
te geven daarmee een inkomen te verwerven. Tijdens de opleiding wordt veel
aandacht besteed aan het sociaal welzijn en economische ontwikkeling
Ontwikkeling & Sport
We bieden spelers en trainers zelfontplooiing door deelname aan competities,
educatie en ondernemerschap, zodat ze gemotiveerd blijven voor de
hockeysport. Ze zijn rolmodellen en inspiratiebron voor de jeugd in hun
gemeenschap.
Onze uitdagingen - jouw hulp!
Ons concept is bewezen succesvol. We willen de volgende stappen maken: hockey for development in
nieuwe regio’s, het creëren van meer duurzaamheid, continuïteit en zelfvertrouwen. We kunnen deze
stappen alleen maken met jouw ondersteuning. Wil je mee helpen aan onze droom? Met jouw donatie
kunnen we het verschil maken. Donaties worden exclusief gebruikt voor projecten.
Meer informatie
Bezoek onze website www.twendehockey.com of stuur een bericht naar info@twendehockey.com.
Namens alle blije kinderen in Tanzania, hartelijk dank.
Asante Sana
TWENDE Hockey
Het verbeteren van het sociaal en economisch welzijn van jeugd in Afrika door middel van de hockeysport
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