Hoger op Veltem voor Aisso

Afrika , 1 miljard mensen : 1
enkele taal . Voetbal!
Voetbal is universeel, een sport waarin
iedereen kan meedoen. Voetbal is plezier,
voetbal brengt hoop en fierheid. Dat is ons
uitgangspunt. Voetbal brengt mensen samen,
over de grenzen heen. Van Hoger op
Veltem tot in Timboektoe.

Voetbalclub Hoger Op Veltem steunt de bouw van een school in Mali
Voetbalclub HO Veltem en de solidariteitsgroep Aisso slaan de handen in elkaar voor een origineel sportief
uitwisselingsproject tussen de school Aisso en de voetbaljeugd van HO Veltem. Het initiatief kwam van
jeugdtrainer Julien Aché, die meteen de club en vooral de jeugdploegen wist entoesiast te maken. Wat is er beter
om uit te wisselen, dan voetballen en truitjes? Ze stuurden twee echte voetballen, die door de pre-miniemen
werden gesigneerd. Daarbij schonk de club 15 voetbaltenues met de kleuren van HO Veltem. In ruil hebben de
leerlingen van Aisso T-shirts beschilderd om mee te geven naar België. Het zijn unieke stukken en ze zullen te
zien zijn op de voetbal happening in Veltem, op 9 mei.
AISSO is een basisschool in Timboektoe , een eeuwenoude stad in Mali , aan de rand van de woestijn. De
school werd opgericht in 2001 door twee onderwijzers en een groep ouders. Ze huurden een oud huis. Nu telt de
school 426 leerlingen en zijn er 9 leerjaren. De school krijgt geen steun van de staat. De ouders betalen 5 €
schoolgeld per maand om de leerkrachten te betalen. Door het project is er plaats voor 150 kinderen meer .

Afrika-voetbalbenefiet op zondag 9 mei
Op zondag 9 mei , van 14 tot 18 uur wordt er een feestelijk voetbaltornooi georganiseerd op de terreinen van
HO Veltem. Er zijn korte matchen tussen de jeugdploegen van Veltem en van andere clubs uit de streek. Ook de
mama’s en de papa’s zetten hun beste beentje voor om de kleuren van Mali te verdedigen. We verwachten zelfs
een Afrikaanse ploeg. ...
Rond het voetbalveld is er een tentoonstelling over Voetbal in Afrika , over het leven in Mali en over het project
zelf. Ritme en ambiance worden erin gehouden door Afrikaanse muziek en een heuse Afrikaanse djembé-groep.
Daarmee wordt bij HOVeltem het voetbalseizoen afgesloten op een unieke manier .
Meer info op : www.aisso.org en www.hoveltem.be

.

Giften welkom op rekening 736 -4020399 – 07 van Volens ngo met vermelding AISSO – Mali .
Fiscaal attest voor giften vanaf 30 €

Meer info over het initiatief :
- over Aisso schoolproject : Anne Herman, tel 016 488591 – GSM 0474475722 anneherman@skynet.be
- HO Voetbal voor Aisso: Julien Aché tel 016 489809 – GSM O474472676 julien.aché@telenet.be , Manu
Verschueren - GSM 0499/510.565 manuverschueren@skynet.be en Dieter Debel : dieter.debel@hotmail.com

