
Als je iets voor een

ander kan doen,

dan moet je dat doen
johan cruijff
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Help jij ons

op doel schieten?

Fijnevent bestaat 15 jaar! Dat vieren we 
graag met iedereen in ons netwerk. 
Vanuit onze kracht van verbinding 
willen we samen met ons netwerk iets 
extra’s doen. Onze droom is om een 
Cruyff Court te realiseren in Zuid-Afrika.

Zo geven we een enorme impuls aan 
de gezondheid en de ontwikkeling van 
kinderen en jongvolwassenen in de Zuid-
Afrikaanse townships. Voetbal raakt en 
verbindt. Vanuit die kracht willen we steun 
geven aan deze kwetsbare groep. Want 
als je kinderen helpt te groeien brengt 
dat de hele gemeenschap verder. Dit is 
het eerste Cruyff Court in Phalaborwa, 
maar onze ambitie gaat verder...

Wij zien mogelijkheden voor meerdere 
voetbalvelden in de omgeving. De bal 
ligt op de stip, help jij ons scoren?



Vaak moet er iets gebeuren 

voordat er iets gebeurt

johan cruijff
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Vanuit
ons
Hart
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Voetbalfeest
voor iedereen

Voetbal en Zuid-Afrika hebben een 
warme plek in ons hart. Misschien heb 
je ons er wel over gehoord of ben je zelf 
betrokken geweest bij onze activiteiten 
in Zuid-Afrika!

Bijna 15 jaar geleden verzorgden we voor 
het eerst business events in een resort 
aan de rand van het Krugerpark. We 
werden daar zo hartelijk ontvangen dat 
we als Fijnevent iets terug wilden doen.

Zelf kunnen we uren praten over, en 
kijken naar voetbal. We merkten dat 
veel mensen in de omgeving van de 
plaats Phalaborwa daar net zoveel passie 
voor hadden als wij. Dus werd het idee 
geboren om via voetbal bij te dragen in 
de townships.
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Overal zagen we jongeren op 
geïmproviseerde veldjes voetballen. Vaak 
met blikjes of ander afval omdat ze geen 
goede bal hadden. Daarom adopteerden 
we een lokale voetbalvereniging. En 
dankzij onze relaties groeide dat al snel 
uit tot elf verenigingen in de buurt.

In door ons samen gesponsorde 
voetbaloutfits kregen de jongens en 
meisjes trainingen van coaches en werden 
er serieuze potjes voetbal gespeeld. 
Wat natuurlijk veel beter ging op echte 
voetbalschoenen! Het enthousiasme 
en de inzet waren zo groot dat we een 
competitie startten waar 30 verenigingen 
en meer dan 1300 spelers aan meededen. 
Onze kleine eerste stap had dus na een 
paar jaar al grote gevolgen!

De door ons gestarte Soccer League is 
inmiddels een begrip in de regio, waar 
nu al bijna 4000 kinderen aan meedoen. 
Het mooie is dat de competitie naast 
voetbalplezier zoveel meer oplevert.

De jongeren leren discipline opbrengen, 
voelen zich betrokken bij hun team en de 
competitie. Dat motiveert ze om gezond 
te eten en leven en zich niet te verliezen 
in drugsgebruik of crimineel gedrag.

Om de impact van de competitie 
nog groter te maken zijn we gaan 
samenwerken met de Stichting Vrienden 
van Bambanani, daar is de Soccer League 
nu ondergebracht.

Een prachtige combinatie die zorgt voor 
duurzame verbeteringen in de driehoek 
onderwijs, bewegen en voeding in deze 
townships.
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De kracht van voetbal reikt ver en dat 
willen we nog verder uitbouwen. Daarom 
hebben we de Johan Cruyff Foundation 
benaderd voor de aanleg van een 
Cruyff Court. Om nog meer mensen het 
plezier van samen voetballen te laten 
ervaren. Het mooie is dat dit Cruyff 
Court ook toegankelijk is voor mensen 
met een beperking. Zo kunnen nieuwe 
ontmoetingen ontstaan.

Voetbal is een kindje waar je heel vrolijk 
van wordt. Zo heeft het WK 2010 in 
Zuid-Afrika een onuitwisbare indruk 
gemaakt. Ook denken we graag terug 
aan de momenten dat we een balletje 
mee trapten in Phalaborwa en dan in de 
sportsbar napraatten over voetbal. 

Voor ons is voetbal altijd een feestje en 
hoe logisch is het dan om vanuit Fijnevent 
hierin te investeren. Doe jij met ons mee 
om de impact nog groter te maken?

Team Fijnevent



A winner is a dreamer

who never gives up
Nelson Mandela
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Vanuit
ons

hoofd
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Een Cruyff Court realiseren in een Zuid-
Afrikaanse township net buiten het 
Krugerpark. Daarvoor hebben Fijnevent, 
Stichting Vrienden van Bambanani en 
de Johan Cruyff Foundation de handen 
ineengeslagen.

Duizenden kinderen uit de buurt gaan 
gebruik maken van dit speciale sportveld. 
Zo kunnen 5000 kinderen hier mee gaan 
doen aan sportdagen, gaat de Soccer 
League er straatvoetbal voor de jeugd 
organiseren en kunnen bijna 100 mensen 
met een beperking er sporten.

Want het is een sportveld en dus 
toegankelijk voor mensen met een 
beperking.

Cruyff court

voor zuid-afrikaanse

township



20 21

Structurele

Lokale oplossingen
De Stichting Vrienden van Bambanani is 
al 16 jaar actief in deze regio. Bambanani 
– dat samen sterk betekent – runt 96 
scholen en 2 gehandicaptencentra en 
sinds 2017 ook de Soccer League. In 
totaal zijn er 389 lokale medewerkers 
in dienst – en dat betekent veel op een 
arbeidsmarkt waar 42% van de mensen 
werkloos is.

“Wij hebben vanuit onze ervaring 
een professionele organisatie en een 
deskundig team opgebouwd,” vertelt Ed 
Rakhorst. “Ons doel is om alle projecten 
waarin we investeren duurzaam 
zelfredzaam te maken. We zorgen dus 
voor structurele, lokale oplossingen.

Op dit moment bouwen we een eigen 
opleidingscentrum waar we onderwijze-
ressen, koks, tuinmannen en vrijwilligers 
opleiden. 

De opleiding die we voor het onderwijzend 
personeel verzorgen is geaccrediteerd 
door de Zuid-Afrikaanse overheid, 
waardoor alle onderwijzeressen een 
erkend diploma krijgen. Op die manier 
dragen we bij aan beter onderwijs, nieuwe 
carrière impulsen voor deze groep en 
bieden we nieuwe instromers de kans op 
een baan.”
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Goede maaltijd

Voorop

Voldoende beweging, gezonde 
uitgebalanceerde voeding en goed 
onderwijs staan centraal. “Elke 
dag ontvangen we ongeveer 5000 
leerlingen op de Bambanani scholen. 
Naast een goede opleiding bieden 
we een veilige omgeving en bovenal 
gezonde maaltijden.

Een goede maaltijd is de echte reden 
waarom deze kinderen naar school 
komen. Bijna iedere school verbouwt 
haar eigen voedsel in een groentetuin 
en voedseltunnel. Dat is essentieel in een 
regio waar mensen over het algemeen 
niet weten of ze ’s avonds iets te eten 
hebben. Bovendien laat het zien waartoe 
men zelf in staat is!”
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Dagopvang

& onderwijs

Diverse vrijwilligers zetten zich vanuit 
Nederland in voor de stichting. Ze gaan 
regelmatig naar Zuid-Afrika en houden 
ook vanuit Nederland contact met de 
lokale medewerkers.

Ed Rakhorst is de drijvende kracht achter 
de stichting en vertelt met trots over de 
activiteiten, zoals de inzet op dagopvang 
en acceptatie van mensen met een 
beperking. 

“Veel Zuid-Afrikanen zien een handicap 
als straf van God. Kinderen met een 
beperking worden daarom vaak 
verstoten of thuis ‘verstopt’. Wij zorgen 
voor dagopvang en onderwijs en werken 
aan acceptatie van juist deze groep 
mensen. In onze ‘ability centers’ zie je 
deze mensen opleven en ervaren dat juist 
zij ertoe doen. Door de focus te leggen op 
wat ze wel kunnen wordt hun leven de 
moeite waard.

Hoe mooi moet het zijn als zij straks 
kunnen sporten op het Cruyff Court!”



De Johan Cruyff Foundation steunt

en ontwikkelt sportactiviteiten

voor kinderen, overal ter wereld.

We focussen ons daarbij op kwetsbare kinderen.

Het initiatief in Phalaborwa

steunen we van harte! 

Miranda Holstein - Johan Cruyff Foundation
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Word

Bedrijfspartner!

Wij zijn er trots op dat inmiddels 60% 
van de financiering van het Cruyff Court 
rond is. De Johan Cruyff Foundation 
staat garant en de realisatie en 
organisatie wordt ingevuld door het 
team van de Vrienden van Bambanani. 
Nu is het aan ons om minimaal de 
overige 40% te financieren! Help jij ons 
mee?

Wij gaan voor een duurzame oplossing 
en zoeken partners die interesse hebben 
in deze ontwikkeling en graag met ons 
samenwerken. Daarom willen we werken 
met een contract van 3 jaar, voor een 
nader overeen te komen bedrag. Met die 
duurzame financiering helpt jouw bedrijf 
of organisatie als bedrijfspartner om 
kwetsbare kinderen een betere toekomst 
te bieden. 

Met het te plaatsen Cruyff Court steun je 
ook de Soccer League en het Thabelang 
Disabled Center. Vanuit voetbal bieden we 
dus kansen voor de hele gemeenschap! 
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Aansluiten als

Bedrijfspartner

Wat levert het jou op?
• Je geeft invulling aan je MVO/CSR- 
 beleid. Met het steunen van dit initiatief  
 zien je relaties op welke manier je in de  
 maatschappij investeert. Medewerkers  
 kunnen trots zijn op jullie inzet in Zuid- 
 Afrika. 

• Je blijft op de hoogte van ontwik- 
 kelingen en resultaten en ontvangt  
 informatie en materialen om hierover  
 te communiceren naar je netwerk.

• Je wordt als partner uiteraard volop  
 genoemd in alle mogelijke  
 communicatie, zoals via website,  
 platform, nieuwsbrieven, video en  
 foto’s, interviews en reportages. 

• Er zijn verschillende mogelijkheden  
 voor meer betrokkenheid. We maken  
 daarvoor een jaarplan op maat. Je kunt  
 bijvoorbeeld ook kiezen voor:
 - Online of offline bijeenkomsten met 
  partners of met jouw organisatie 
 - Werkstages in Zuid-Afrika. Jij en je 
  medewerkers kunnen onderdeel 
  zijn van het (bouw)team ter plaatse, 
  een indrukwekkende ervaring
 - Contactmomenten, marketingonder- 
  delen en verbondenheid met de  
  Johan Cruyff Foundation
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Aftrekbare

Giften

Bedrijven mogen in de vennootschaps-
belasting tot 50 procent van de winst aan 
giften aftrekken met een maximum van 
100.000 euro per jaar. 

Als bedrijfspartner schenk je via ons 
contract aan een ANBI (een algemeen 
nut beogende instelling). Dit betekent 
dat je de giftenaftrek mag verhogen 
met 50 procent van het bedrag tot een 
maximum van 2.500 euro.



Wat als je ‘s morgens niet weet of je ‘s avonds

iets te eten hebt? Als je bang bent en niet

 weet hoe laat je ouders thuiskomen? Dan is er weinig 

ruimte voor mooie toekomstdromen...

En juist die gunnen we kinderen zo!

vrienden van Bambanani
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COntact
Gegevens

Wilhelminalaan 20
4941 GK  Raamsdonksveer

0162 - 574 140

www.fijnevent.nl

www.bambanani.org 

www.cruyff-foundation.org

Scan de QR Code voor een impressie van het 
vrienden van Bambanani project in Zuid-Afrika




