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Voorwoord
Foo(dt)echnics
Meer dan een voetbalproject
In juni 2010 staat weer een van de grootste voetbalevenementen voor de deur. In Zuid-Afrika wordt
de aftrap gegeven van het vierjaarlijkse wereldbekerevenement voor landenteams. Het land doet er
dan ook alles aan om de wereld ervan te overtuigen dat zij dit vierjaarlijkse voetbalfeest op een
fenomenale wijze kunnen organiseren.
Voor een land dat gebukt gaat onder armoede,
waar criminaliteit hoogtij viert en waar aids het
grootste percentage slachtoffers maakt, staat de
organisatie van de wereldbeker in schril contrast
met zijn imposante stadions, zijn mediacircus en
zijn enorme budgetten. Anderzijds is het een
goede zaak dat Zuid-Afrika de organisatie heeft
toegewezen gekregen. De economie zal beter
draaien en onrechtstreeks zal daar ook een deel
van de bevolking beter van worden. De vraag is
echter of de vele mensen op het platteland,
waarvoor de levensomstandigheden schrijnend
zijn, een boodschap hebben aan dit evenement.
De kans dat zij meedelen in de koek is vrij klein.
Foo(dt)echnics wil, in alle bescheidenheid, ook deze mensen een beetje laten meegenieten van de
wereldbekerhype. Wij willen kinderen en jongvolwassenen via het voetbal even uit de dagelijkse sleur
halen. Meer nog, we willen deze jongeren via “life skills”, waarden, kennis en vaardigheden
bijbrengen. Wij willen gericht aan “capacity building” doen, zodat ook zij de nodige ervaring opdoen
om die dan daadwerkelijk door te geven. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om de
vicieuze cirkel van armoede en aids te doorbreken. “Learn and teach” zijn de codewoorden die we
willen hanteren om in onze opzet te slagen. Alles draait rond het moto: “ Geef hen geen vis, leer hen
vissen”
Iedereen zal in de projectnaam al de rare schrijfwijze opgemerkt hebben. We willen ook dat het
project meer is dan zo maar een voetbalproject (foot). Wij willen naast de sportieve en leuke kant van
de zaak ook zorgen voor het broodnodige “food” om te overleven. Niet door hen van levensmiddelen
te voorzien, maar door hen te leren (technics) hoe ze via correcte weg kunnen instaan voor hun eigen
levensbehoeften.
In deze brochure willen we ons project toelichten en uitleggen hoe we via het voetbal een hand
uitsteken naar het bijbrengen van waarden, vaardigheden en kennis. Wij willen, in alle bescheidenheid
en op kleine schaal, van dit project een wereldbekervoetbalevenement maken waar de
plattelandsbevolking kan van meegenieten. Het klinkt pretentieus, maar ons project moet na de
wereldbeker blijven verder leven en een doorbraak forceren in de vicieuze cirkel van armoede en aids.
Deze infobrochure geeft u meer inzicht in het project en laat ons toe u voor te stellen aan de mensen
die hun schouders onder dit project gezet hebben. We laten u ook kennismaken met de mensen ter
plaatse. Zij zijn eigenlijk de voetbalsterren die alle aandacht verdienen.
Erik Van Langenhove
Coördinator Foo(dt)echnics
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De mensen achter het project.
Erik Van Langenhove, getrouwd met Greta Van Acker, 3 kinderen en woonachtig te Asse heeft het
project Foo(dt)echnics opgestart. De voetbalmicrobe heeft hem nooit losgelaten. Na zijn actieve
voetbalcarrière in provinciale bij het toenmalige Eendracht Meldert en VC Terheide richtte hij samen
met Rob Wauters de amateurvoetbalclub “ VK Poreistampers” op.
Tot voor twee jaar speelde hij nog voor deze club en was hij
bestuurslid. Momenteel is hij steunend lid.
Jeugdopleiding in voetbal was één van zijn passies. Hij volgde de
trainerscursus bij de Federale Trainerschool van de KBVB en
behaalde daar de diploma’s “UEFA B” en “Technisch
verantwoordelijke jeugdopleiding”.
Bij de club Eendracht Meldert, waar hij zelf zijn eerste stappen
zette in zijn voetbalcarrière, was hij jeugdtrainer van een
provinciale jeugdploeg van 1992 tot 2004. De laatste drie jaar
combineerde hij de job van jeugdtrainer samen met die van jeugdcoördinator. Toen Eendracht
Meldert en Thor Meldert fusioneerde en Verbroedering Meldert boven de doopvont gehouden werd
maakte hij ook de overstap en werd hij jeugdcoördinator van een nationale jeugdopleiding. De
jeugdcoördinatie was een vrij administratieve zaak en zijn ambitie om terug op het voetbalveld te
staan was groot. Vanaf 2007 maakte hij de overstap naar VCE Aalst 2002 waar hij momenteel trainer
is van de nationale U19.
In de jaarovergang 2001-2002 ging hij voor het eerst naar Zuid-Afrika op bezoek bij zijn schoonzus
Anne-Marie Van Acker. Zij had hem kunnen overtuigen om naast vakantie ook één dag voetbalstage
te geven aan 36 kinderen in Schoemansdal.
De bal is letterlijk en figuurlijk aan het rollen gegaan. De dankbaarheid van een kind dat in plaats van
een bal van vodden een spiksplinternieuwe lederen voetbal krijgt is niet te beschrijven. Zijn
enthousiasme om kinderen via het voetbal even uit de sleur van hun leven te halen werkte
aanstekelijk. Samen met zijn vriend Rob Wauters (Directeur van de Bouworde Vlaanderen) en
voetbalclub VK Poreistampers, zette hij een actie op het getouw om 30 kinderen te selecteren en een
menswaardig bestaan te geven. Voetbal was natuurlijk de rode draad. De zusterclub van VK
Poreistampers “LEEKS UNITED” werd in 2003 boven de doopvont gehouden. Ondertussen werd door
Anne-Marie niet stilgezeten. De jeugdvoetbalploegen rond Witrivier schoten als paddestoelen uit de
grond. In 2007 vierden de Leeks United hun vijfjarig bestaan en zoals het een zusterclub betaamt
nodigden ze hun oprichters uit om dit op een feestelijke manier te vieren.
Momenteel zijn er reeds tien voetbalploegen in de regio. Samen met Anne-Marie vatte Erik het idee
op, om aan deze voetbalploegen in 2010 een vierdaagse te geven. Foo(dt)echnics was geboren.
Anne-Marie Van Acker, getrouwd met Stefano Fieremans, 3 kinderen en momenteel pendelend tussen
Zuid-Afrika en Lokeren, zijn twee Assenaren die op ontwikkelingsgebied al heel wat watertjes
doorzwommen hebben. In 1985 zijn ze de eerste keer naar het Afrikaanse continent getrokken en dit
meer bepaald in het toenmalige Congo. Ze keerden in 1987 naar België terug, maar hun verblijf hier
was van korte duur. Ze konden niet aan de roep van Afrika
weerstaan en in 1995 trokken ze terug naar het Afrikaanse
continent, meer bepaald Zuid-Afrika. Tien jaar verbleven zij in
Witrivier. Terwijl Stefano als dokter werkte in het plaatselijke
Themba Ziekenhuis richtte Anne-Marie life skills in om kinderen en
volwassenen vaardigheden, kennis en waarden bij te brengen. De
aids-problematiek greep hen zo hard aan dat Anne-Marie grotere
projecten begon voor te bereiden. Vrijwilligers van de Bouworde
ondersteunden de projecten in en rond Kabokweni. Terug in België
richtte Anne-Marie zelf een vrijwilligersorganisatie op, “Hope
Flanders” was geboren.
Wil je meer te weten komen over Hope Flanders en over het Foo(dt)echnics projest kan je terecht op
volgende website: www.hopeflanders.be
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Hope Flanders: “Geef hen geen vis, leer hen vissen”.

Het ganse foo(dt)echnics-project zit onder de vleugels van Hope Flanders.
Deze Vlaamse organisatie werd opgericht als antwoord op de dringende
vraag naar structurering van ontwikkelingshulp rond hiv/aids en de
daarmee gepaard gaande armoede op het platteland in Zuid-Afrika, in
het bijzonder voor weeskinderen. Partnerorganisatie is de lokale NGO
‘Hope Programme’ in Mpumalanga, Zuid-Afrika. Anne-Marie Van Acker
is voorzitster van deze organisatie
Belangrijkste doelstelling: Uitbouwen van een Vlaamse organisatie voor
ontwikkelingssamenwerking
met
nadruk
op
hiv/aidsen
armoedebestrijding, voor de meest kansarme kinderen, in ZuidelijkAfrika.
De doelgroep van de organisatie zijn mensen, meestal
kinderen, die kansen op ontwikkeling verliezen door
oudersterfte of extreme armoede ten gevolge van
noodsituaties. Het aanreiken van hulp om zich te
ontwikkelen en met eigen middelen te kunnen
overleven, moet doordringen in rurale achtergestelde
gebieden, op “grass roots level”. Dit is op het laagste
niveau ter plaatse, het niveau van de ‘armsten der
armen’.Hope Flanders vzw neemt de taak op zich om
de link tussen het Noorden en het Zuiden binnen deze
problematiek te faciliteren.
Hope Flanders ondersteunt de NGO Hope Programme
in Zuid-Afrika. Hope Flanders omkadert vrijwilligers die
zich in Zuid-Afrika kunnen en willen inzetten. Hope
Flanders biedt vorming voor ontwikkelingshelpers in
Zuid-Afrika. Hope Flanders biedt activiteiten die de
sensibilisatie bevorderen rond de problematiek van de
hiv/aids weeskinderen en de daarmee gepaard gaande
armoede.
Hope Flanders werkt samen met bestaande organisaties zoals Medicus Mundi, Memisa, Bouworde,
het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Vlaamse scholen en vrijwilligersorganisaties om een
beter netwerk van hulpverlening uit te bouwen. Hope Flanders zoekt actief financiële steun bij
steunfondsen, scholen, verenigingen en bedrijven die op die manier kinderen een kans willen
geven op een geschoolde en waardevolle toekomst.
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Het inhoudelijke van het project
Voetballen om te overleven. Een totaalbeeld waarvan de dimensie hier volledig anders ligt dan op het
platteland in Zuid-Afrika. Er wordt totaal geen link gelegd tussen voetbal spelen om er financieel beter
van te worden. Voetbal blijft een spel en is voor de meesten onder ons een hobby. Van dit standpunt
willen wij ook vertrekken.
Maar hoe leg je nu die link tussen voetbal en overleven ? Voetbal is een teamsport, waar ieder
individu belangrijk is. Als de neuzen niet in dezelfde richting staan bereik je als team niets. Om
voetbal te spelen heb je minstens ook twee teams nodig. Ook heb je een terrein nodig waar in
principe enkel en alleen op gevoetbald wordt en is de bal één van de belangrijkste attributen. Voor
ons is dit evident. Op het Zuid-Afrikaanse platteland is deze evidentie ver zoek. Het vergt heel wat
organisatorisch talent voor je een wedstrijdje kan spelen.
En daar gaat het hem nu net over. Iets organiseren is een doelstelling bepalen die je wil bereiken. Om
bepaalde doelen te bereiken moet je samenwerken. Hiervoor moet je afspraken maken, moet je
regels vastleggen, moet je streven naar een missie die onderbouwd is door een visie en waarden. Dit
alles heb je ook nodig om te overleven. Voor ons ligt deze strategie op een ander niveau dan voor de
plattelandsbevolking in Zuid-Afrika. Door de armoede en de aids-problematiek komen mensen in een
vicieuze cirkel terecht. Hun toekomstperspectieven worden gehypothekeerd en ze verliezen hierdoor
volledig hun waarden en realiteitszin. Dit zorgt voor een neerwaartse spiraal die moeilijk te stoppen is.
Het aids-probleem speelt een zeer grote rol in dit alles. Het sensibiliseren van jongvolwassenen en
volwassenen is één zaak. We moeten er echter voor zorgen, dat kinderen van jongs af aan op deze
problematiek worden gewezen. We moeten ze een doel voor ogen houden dat realistisch en haalbaar
is. We moeten hen hiervoor leren omgaan met waarden, hen een missie en een visie voorstellen die
ze begrijpen en waar ze naartoe kunnen werken. De toekomstperspectieven moeten hen de kracht
geven om via afspraken, regels, leermomenten,…..kortom life skills (letterlijke vertaling:
overlevingskansen) hun doel te bereiken.
Al deze aspecten zitten in de voetbalsport. Via deze weg willen
prikkelen. We willen afspraken met ze maken, regels leren
ontdekken,…kortom alle aspecten die in het dagelijkse leven nodig
werk van lange adem, maar we zijn ervan overtuigd dat deze manier

we jonge mensen en kinderen
naleven, leermomenten leren
zijn om te overleven. Dit is een
een kans op slagen heeft.

Om dit alles te staven wil ik even naar de realiteit. In 2001 is in Witrivier het eerste echte
voetbalploegje opgericht. Zeven jaar later zijn sommige spelers de ploeg al ontgroeid. Al deze jongens
volgen nu nog een praktijkopleiding en de meesten kunnen zichzelf in levensonderhoud voorzien. Zij
komen nu nog massaal naar de life skills die worden georganiseerd voor volwassenen en die hen
waarden, vaardigheden, plichtsbesef…….e.a. aanleren.
Foo(dt)echnics wil echter ook actief deelnemen aan life skills voor volwassenen. Naast het voetbal
willen we ook op puur technisch vlak een hulp zijn. Via inleefvakanties willen we mensen aansporen
om toe te treden tot deze life skills. Wij willen dat ze vaardigheden waarin zij goed zijn, doorgeven en
“leren” aan de bevolking ter plaatse
“GEEF HEN GEEN VIS, LEER HEN VISSEN” is hier geen mooie spreuk op papier, maar een realistische
en doelbewuste aanpak om de vicieuze cirkel te doorbreken en mensen een menswaardig bestaan
tegen geven. Foo(dt)echnis gelooft meer dan ooit in deze aanpak en wil hier graag aan meewerken.
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Hoe pakken we dit nu concreet aan ?
Woorden krijgen maar een vorm van betekenis als er ook daden aan vastgeknoopt worden. Bij het
bouwen van een nieuw huis, zijn de funderingen één van de belangrijkste aspecten. Meestal zijn die
bij de afwerking niet meer te zien, toch zijn ze van levensbelang als je huis de tand des tijd wil
doorstaan. Ook voor dit project besteden wij veel aandacht aan de voorbereiding. We weten dat een
degelijke voorbereiding en haalbare doelstellingen de fundamenten zijn om het project te laten slagen
en NOG belangrijker, het verder te laten uitgroeien. De drijfveer om onze schouders onder dit project
te zetten, heeft tot doel dat het nooit af is. Wij willen een kettingreactie opstarten door mensen
dingen aan te leren, die ze na een tijd kunnen doorgeven. We willen de mensen daarin laten kiezen.
In dingen waarin ze goed zijn stimuleren we ze, om nog beter te worden. Zo kweken wij
enthousiasme en bouwen wij in een goede sfeer op. Wij kunnen dit echter niet alleen en daarom gaan
we op zoek naar mensen die ons project willen ondersteunen.

Deelproject 1: Inleefvakantie december
december 2008, het leggen van elektriciteit in Siyajabulahuis
Siyajabulahuis
Bij het eerste deelproject willen we de koe direct bij de horens vatten. Ik ben van opleiding elektromechanieker. Aangezien ik deze technische functie ook via mijn werkzaamheden uitoefen, is de vraag
snel gekomen om op technisch vlak iets te doen rond: ELEKTRICITEIT. De uitdaging is niet min. ZuidAfrikanen op het platteland kennen zeer weinig van elektriciteit. Hen op een veilige manier laten
omgaan met dit medium is een hele uitdaging. Een enthousiaste collega op het werk zag het ook wel
zitten en zo willen wij in december 2008 volgende dingen verwezenlijken:
• Het tekenen van een elektriciteitsschema
• Het bepalen van plaats voor verlichting, stopcontacten…e.a.
• Het “LEREN” leggen van bedrading en het “LEREN” plaatsen van verlichting en stopcontacten
• Het “LEREN” aansluiten van zekeringenkasten
• Het “LEREN” aansluiten van de hoofdkabel op de generator
“LEREN” is een woord dat regelmatig terugkomt en terecht. Wij willen niet dat het bij één aansluiting
of plaatsing blijft. De vaardigheden onder de knie krijgen is VEEL belangrijker.
PETER DEELPROJECT 1: PALMBREWERIES

Deelproject 2: Het vullen en versturen van een zeecontainer met tweedehandsmateriaal
In samenwerking met Hope Flanders en de verschillende Vlaamse provincies willen wij een
inzamelactie op het getouw zetten voor tweedehandsmateriaal en kledij. Hierbij willen we de
gemeente Asse in de “picture” zetten, want zij zal dienen als spilgemeente in het coördineren van alle
inzamelpunten. Concreet wil dat zeggen dat we vanuit Asse in contact staan met alle inzamelpunten in
de andere Vlaamse provincies. Het oplijsten van alle materiaal dat zal verscheept worden zal verlopen
via elektronische weg. De website www.hopeflanders.be zal hier een zeer grote rol spelen. Het
verschepen van de zeecontainer is voorzien in oktober 2009.
PETER DEELPROJECT 2: JEUGDWERKING EN ITEA TORNOOI VCE AALST

Deelproject 3: Financiële ondersteuning
ondersteuning
Het onvermijdelijke is steeds het financieel aspect. Ook voor dit project zijn er centen nodig. Hier
willen we de jeugdverenigingen, scholen, sportclubs……e.a. in Asse bij betrekken. Via infosessies ter
plaatse willen we de verschillende projecten toelichten. Wij willen hen bewust maken van de
problematiek rond aids en hoe wij er met ons project iets willen aan doen. Wij willen ze actief laten
meewerken door zelf activiteiten te organiseren waar de opbrengst integraal naar het
foo(dt)technicsproject gaat. Ze kunnen echter ook hun medewerking verlenen aan de twee activiteiten
die foo(dt)technics zelf wil organiseren. In ruil voor hun medewerking en/of financiële steun kunnen
zij met de vereniging PETER of METER worden van een voetbalploegje in Witrivier.
PETER DEELPROJECT 3: JEUGDBEWEGINGEN EN VERENIGINGEN ASSE
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Jeugdvoetbalstage 2010, de apotheose
Stel je voor !! Een prachtige grasmat, een uitzinnige menigte in een volgepakt stadion. Al deze
supporters scanderen je naam bij het nemen van de beslissende strafschop. Bij je aanloop wordt het
muisstil in het stadion. Als de netten trillen barst het feestgewoel los.
Een kippenvelmoment waar menige jonge voetballers van dromen. Velen zijn echter geroepen en
weinigen zijn uitverkoren. Toch willen wij met foo(dt)echnics zo een moment nabootsen. Niet zo
groots, maar zeker zo intens. Kinderen even uit de dagelijkse sleur halen door ze hun “moment van
glorie” te gunnen.
Reeds verschillende malen ben ik ter plekke geweest en steeds heb ik op kleine schaal voetbalstages
gegeven. De dankbaarheid, de genegenheid, de vriendschap en de bereidheid tot “leren” is enorm
groot. Hier wordt je echt stil van en kunnen wij nog enorm uit leren.
Om alle voetbalploegen in en rond Witrivier “the time of their life” te laten beleven richten wij in de
Paasvakantie in 2010 een vijfdaagse jeugdvoetbalstage in. Het geraamte van deze voetbalstage staat
al in de steigers. We maken er een groots feest van dat ze zich nog lang zullen herinneren.
Het is de bedoeling om via “basics” voor de jongste categorieën en “teamtactics” voor de oudste
categorieën een vijfdaagse voetbalstage uit te werken die “a lot of FUN” brengt maar waar de
leermomenten op voetbalgebied grotendeels in verweven zitten. Via een module systeem willen wij de
basis leggen om in de toekomst verder te kunnen werken. We gaan dus niet alleen voor de spelers,
ook willen wij tijdens ons verblijf de trainers bijscholen. Op die manier “leren” wij mensen op en
weten wij dat ons project verder blijft bestaan.
Naast het voetbal willen we ook logistieke steun geven door het
organiseren van transport om telkens de verschillende ploegen op
locatie te krijgen. Ook willen wij tijdens deze vijfdaagse, zorgen
voor de catering, zodat iedereen een degelijke maaltijd
voorgeschoteld krijgt. Uiteraard zorgen wij voor het nodige
voetbalmateriaal om de stage degelijk te laten verlopen. Na de
stageperiode willen we iedere speler nog een pakket van
tweedehandsmateriaal aanbieden dat met de container
meegekomen is (zie deelproject 2 op blz 5)
Om dit alles te verwezenlijken doen we beroep op gediplomeerde trainers die een deel van hun vrije
tijd willen spenderen om aan dit project mee te werken. Ook willen wij mensen aanspreken voor de
logistieke steun en de catering. De mensen die dit project ter plaatsen gaan ondersteunen, gaan mee
onder een vrijwilligersstatuut, de reis- en verblijfkosten betalen ze zelf.
VCE Aalst, de club waar ik momenteel werkzaam ben als trainer van de U19, heeft haar medewerking
reeds toegezegd. Binnenkort starten zij een campagne tegen “racisme” . Hun deelname aan het
foo(dt)echnicsproject past perfect in hun campagne tegen “racisme”. Om dit alles nog wat kracht bij
te zetten heeft de huiscartoonist van VCE Aalst reeds een cartoon voor “verdraagzaamheid”
ontworpen.
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Als je dit project
wil
steunen
Koop dan
via de
website
www.hopeflanders.be
(Doorklikken naar “puzzle for South-Africa”)

puzzelstukjes
en vervolledig zo
het boegbeeld van
ons project
Één stukje kost € 5
(bedragen vanaf €30 zijn fiscaal aftrekbaar)

De kinderen van Kabokweni en omstreken
zullen je dankbaar zijn
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Meer inlichtingen over het project: Erik Van Langenhove GSM: 0474/ 47 01 07
E-mail: erik.vanlangenhove@edpnet.be / Website: www.hopeflanders.be
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