TWENDE Hockey
Onze inspiratie
“Sport heeft het vermogen de wereld te veranderen… te
inspireren. Sport heeft het vermogen op unieke wijze
mensen te verbinden. Sport spreekt de jongeren in hun
eigen taal aan. Sport kan hoop creëren daar waar er
voorheen wanhoop was.” - Nelson Mandela –

www.twendehockey.com
Onze uitdagingen - jouw hulp!
Ons concept is bewezen succesvol. We willen de
volgende stappen zetten: opstarten van nieuwe regio’s,
creëren van meer duurzaamheid, continuïteit en
zelfvertrouwen. We kunnen deze stappen alleen maken
met financiële ondersteuning.
Onze ambities

Ons doel
TWENDE Hockey heeft als doel het sociaal en
economisch welzijn van jeugd in Tanzania te verbeteren.
We gebruiken de hockeysport als middel jongeren samen
te brengen en te helpen in hun ontwikkeling. Wij geloven
dat sport een hele korte weg is naar ontwikkeling. Wij
richten ons tijdens onze sportevenementen op sociale en
economische educatie.
TWENDE Hockey Programma’s
1. Jeugd & Jongeren - Introduceren van de
hockeysport in scholen en gemeenschappen
2. Coach & Trainer - Opleiden van trainers in sport,
sociale en economische onderwerpen
3. Ontwikkeling & Sport - Hockey als middel voor een
waardevoller bestaan
4. Voldoende materiaal - Zorgen voor hockey
materiaal voor alle trainers en spelers
5. Competitie & Inspiratie - Sport in competitievorm
als inspiratiebron voor de volgende generatie
Sociaal & Sport
Onze programma’s richten zich op sociale en
economische educatie waaronder gezondheid, HIV
preventie, gender gelijkheid, kind ontwikkeling en
ondernemerschap.
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Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar. We zijn blij met het groeiend
aantal lokale vrijwilligers. We kunnen je helpen bij
verschillende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk voor
korte en langere termijn in Tanzania.
Partners
We zijn trots op de samenwerking met organisaties zoals
de Tanzania Hockey Associatie en lokale NGO’s. Bezoek
onze website en maak kennis met onze partners,
sponsors en supporters.
Meer informatie?
Wil je mee helpen aan de doelen en het verbeteren van
de ontwikkeling van kinderen in Tanzania? Neem contact
met ons op of bezoek onze website. Wij verheugen ons
op een mogelijke samenwerking.

TWENDE Hockey, stichting zonder winstoogmerk
Email: info@twendehockey.com
Website: www.twendehockey.com
Facebook: TwendeHockey
Help ons
Met jouw donatie kunnen we het verschil maken. Op de
volgende pagina staan enkele mogelijkheden. Donaties
worden exclusief gebruikt voor onze projecten.

IBAN: NL74RABO 0306875004
KvK: 64297160
RSIN: 55604347

TWENDE Hockey
Jouw cadeau aan de verbeteringen in Tanzania
De stichting kent geen overhead kosten. Donaties
worden exclusief gebruikt voor onze projecten.
Hand made stick
Iedere jongere verdient een (klein) inkomen
Lokale opgeleide timmerlieden maken deze hand
gemaakte hockeysticks. De jongeren krijgen eerst een
opleiding. Wij delen deze sticks uit op scholen.
€ 20, -

www.twendehockey.com
Hockey Trainers Cursus
Spelers verdienen begeleiding & coaching
Wij leiden trainers op en begeleiden hen op weg een
zelfstandig jeugd trainer te worden. De trainerscursus
duurt 4 dagen.
€ 250, -

Jeugd Clinic
Elk kind heeft het recht te sporten
Ondersteun de eerste ervaringen van hockey bij de
jeugd. Elke school ontvangt 3 trainingen en we
ondersteunen de sport leraar.
€ 50, Jeugdteam Materiaalpakket
Kinderen verdienen het met elkaar te spelen
Kinderen willen met elkaar spelen, in een team. Het
jeugdteam krijgt sticks, ballen en scheenbeschermers. De
neemt deel aan de eerstvolgende trainerscursus.
€ 400, -

e

Geef jouw stick een 2 leven in Afrika
Zamel hockey materiaal in samen met jouw club,
vrienden en familie. Daarna verschepen wij het naar
Tanzania. Wij ondersteunen je met beeldmateriaal.
Neem contact met ons op.
Projecten
We kunnen een samenwerking aangaan met jou of jouw
organisatie. We maken een op maat project om heel
gericht het verschil te kunnen maken. Denk hierbij aan
het opstarten van een nieuwe regio, het adopteren van
een lokale coach coördinator of het (sociaal en sport)
begeleiden van een community.
Donatie
Je kunt jouw donatie (met eventuele specifieke
bestemming) voldoen via rekeningnummer:
TWENDE Hockey, VLIJMEN, NL74RABO 0306875004

Meer informatie?
Wil je mee helpen aan onze droom? Neem dan contact
met ons op of bezoek onze website.

Coach Materiaalpakket
Noodzakelijke materialen om jeugd te begeleiden
Ondersteun een trainer met de juiste sportmaterialen en
een boek met oefeningen. De trainer krijgt begeleiding
en deelt de materialen in met de gemeenschap.
€ 100, Sociale Coaching Course
Elke trainer verdient zelfstandigheid
De trainer neemt deel aan onze sociale coaching cursus.
De onderwerpen: kind ontwikkeling, gezondheid, HIV
preventie, levensvaardigheden en ondernemerschap.
€ 200, -
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School Jeugdteam
Kinderen verdienen het met elkaar te sporten
Een opgeleide ervaren trainer begeleidt een jeugd team.
De school ontvangt hockey materiaal en een oefeningen
boek. Het team neemt deel aan de competitie.
€ 750, -

TWENDE Hockey, stichting zonder winstoogmerk
Email: info@twendehockey.com
Website: www.twendehockey.com
Facebook: TwendeHockey
IBAN: NL74RABO 0306875004
KvK: 64297160
RSIN: 55604347

