Voetbalreisje naar Ethiopie in
plaats van de Ardennen
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Een voctbalelftal clat eensgezind,besluit om naâr Ethiopië
te gaan, Het is niet lets dat vaak
gcbcura, mær DEM vcaeranen 2

doet het wel.

met geld, dat hù verza¡neld
heeft uit zijn voormalige Beverwlikse prrochie,
Nu willen zijn ploegmalikers
van DEM v2 ook iels doen voor
de bevolking vm Ethiopië.

Het gaat n¡ct om een g¿ellig
uide, mu de reis van her Beverwijlcsc voetbalteam heeft een
speciââl doel. Eé[ van de voetballers is nmelijk de Ethlopisdre prlestcr Kaleab Masresha.
Hli is sincls sep¡ember vorig jaar
werkzaam als priest€r ¡n de
roofiis kâtholieke parochie De
Gæde Herder in Cætriflm en

Baïku.

In zûn hoedanigheid.als kepelaan gaat de sportieve gces¡elUke elk jaer een peâr weken te'
rug neâr Ethiopië. In ájn ge
bòor¡eland bezoekt hij zijn faTøO

De voetballers van DEM d¡e naar Ethiopië gaan.

Afrikâ blijkt bchoorlÜk in trek.
Niet elleen heÈ veteranentem
van DEM en pastoor KaleaÞ reizen af naar het continent, ook
leerlingen vm het Bonhoeffer
College en het Jâc, P. Thijsse
College trekken zuidwruts. De
r4-jarige Vincent Bijman en
Charlotte de Bad(er gaan volgende w€ek voor oniwikkellngsorganisatie Edukans nau
Malawi. In een ven de armste
landen van Afrika spreken zij
ondermeer met leeftt¡dsgenoren
en worden ze langs een aantal
onderwijsprojecten geleid.
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actie op touw.
Het is voor de derde keer dar de
Cæfticumse scholen aan het
Edukans-projec[ dcelncmen'
Nieuw ditmaal is dat ook een
docent meere¡st. Marieke de
vree van het Bonhoeffer heeft
als doel om contacrcn met collÈ
ga's in Maìawi aan te knopen.

in Nederland nog niet bepaâld
populair, maar in Amerika is
her een hype gewcët. Schadee
hoopr op meer bekendheid in
Nederland en spoon iedereen
aan om eetrs te gmn brisk walken,

wrt

isbriskwolhinÉì
,,Brisk walking is een stevige
manier van wandelen. Je gÈ
broikt geen stokken m het
draeit erom datje je lidraam zo
rendabel mogelük gebruikt. De
uitdaging is om je loopted¡niek
æ verbeteren. Het lopen gaat ¡n
een grote groep onder leiding

mUSicalster

uit High School
Dansen zoels Troy en Gabriëlla
in de High school Mwical is
niet voor iedereclr weggelegd.
Hoewel, misschien toch wel.
Mâickel LeüenhoÌst komt komende maândag namelijk naar
dansscudio Para-llel in Beverw{jk, De rnusicalliefhebbers
kennen hem misscltlen beter els
chad Danforth in de populaire
dansshow alie sinds jatuãi
langs de Nederlandse thearers
úekt, De danser z¿l bij P¿tallel
letterlük uit de school ldappen,

. . , Pierer schadee. HÜ is al zes
van €en club die aan
brisk walking doet. De sport is

jaü lid

Het wordt voor b€ide scholieren
geen onbekommerd snoepreisje, ze makcn reportages die zE
eenmaal thuis, weer am medÈ
leerlingen presenteren. Veroolgem zetten beide sdlolen in

wanr hij gaat de pæjes uir de
musical aarùeren. Kinderen vanafzevenJaar, ook d¡e gem lid
vm de dansschool ziin, kunnen
darna hun vader en moeder
thuis verrassen met enkele wervelende mulcalaccs. Aanmelden kan vla oz5r-z53orz.
wie dan op winærsport ¡s of het
te druk mer c¡rnaval hecft, km
Maickel op 23 maart ook live
aan het werk zien, Dan komen
de musicalsterren van'HSM' in
de s tâdssdrouwburg velsen.

milie en helpt hij vele kinderen

een wedstrijd tÉgen priesterstu-

denren. Het initiat¡ef wordt ondersteund door voetbalclub
RKW DEM. zo is er in samenwerking met BertJan Rozestraten, oprichter van de Stichting

en

teâmgenoot vm K¿leab, een benefictwedstrüd georganiseerd.
,,In âpril vindt er æn wedstrijd
plaets tusscn DEM r en oudspelers van DEM t. Voor het hoge niveau hoeven de mensen
niet te komen, maff we hopen
op een grote opkomst zodat
veel mensen ons financieel steunen", zegl Rozestratm. Het is
de intenüe

vm

de stichting om

kaPelam Kaleab duurzaâm te
sleunen.
Kaleâb M¿sresha ld¡'am vicr

jd

ge'leden

nur Nederland'

Na een jtr besloot hij zich aan
te melden bij voetbaldub DEM.
Hij werd ingedeeld bÙ DBM VÈ
teran€n 2, zijD teamleden wâren blij met de nieuwe spelet en
hcbben bewondering voor de
Denier waatop hij z¡ch heeft

mngepast aan de Nederlenilse
gewoontes. zú besdìoutuen
hem als het 'sdroolvoorbeeld
voor de succesvolle integratie
van de allochtone medemens in
Nederlmd. Mâar Kaelåb vergeet
zün afkomsr niet en gæt elk
jær terug nÁâr Ethiopië. Te¿mgenoot Bert Jan Rozesreten:
,,lIü ve¡tclde veâk over zijn ervaringen in Ethiopië en bü ons
onistond het idee om te onderzoeken of we iets voor zijn land
konden doen. veel teamgenoren
reagccrde posidef en in plaats
van ons gebrùkelijke weekend
suwivallen in deBelgischc Ar'
dennen guo we nu near Ethiopië, W.e hopen met ons bercek
de bevolking een leuke wcek tc
bezorgen cn door middel vaD ôc
stichdng nogjâreo de mensen
deü te steunen."

'ledereen kan leren brisk walken'

Ook leerlingen gaan

naar Afrika

PR

voetbÂl is immers ook een
teamsport. Het hele elftal inclusief begeleiders gaet venaf 5 mei
een week nar Ethiopië.In
Eth¡opië willen zÜ kennismaken met de flltuur €n gewoohten vm Ethiopië, mazr gan zii
ook ldeinsdralige projecten
steuncn, Tevens spelen zij twee
vocrbalwedstrijden tegen een
aanal middelbare scholieren en

'RKW DEM sreunt Ethiopig
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brßi vtslkiflgonßtßM?
,,De personal t¡ainer van Opmh Winfrey heeft het brisk walking rond 199s bedacht voor
vrouwen met overgewicht. OPrah Winfrey is er door afgcvdlen en daarna was het een [ype
in de vs. Die hype is duna
Hoe is

overgewãid naar Nederlmil.
Allecn is de sport hier nooit zo
populair geworden als in de

vs."
Wdarofi æuie gaú¡t b¡ishwdlkcn
ir þldrts 1tdfl nordic wdlhcfl?

,,Bij brisk walking geÞruik je

,,over het algemeen zijn de
deelnemers tusscn de 3s en zo
jaar. Dat is de doelgroep, wie
van wandelen houdt cn grarg
buiten is zou cens moeten 8åân
brisk walken; Het ls heel gezellig om met een gtote groep
mensen doo¡ de n¡tuur te wendelen en het ¡s nog gocd voor de
gezondheid ook Mensen die
moeire hebben met efvellen zou
ik a¿nraden te gm brisk welkcn, Dc sport is æNlottcbe
dacht voor menscn met ovcrgewicht die willen efvallen."
Hoewordt briskwdlkil oflder

d¿

dsnddcht gebturht?

,,De meeste mensen kenncn

brisk walking via mond-tot-

mondrecleme. Det is ale meest
effcctievc manier van reclamc
maken. Verdcr worden er ook
themafeesten georganiseerd."
Hoc z¡ct ecß

thcnLleett etuií?

,,ongweer vier keer perjeü
houden wij een bijeetrkomst

met allÊ le¿len. De leden nemen
den inuoducés mei die met ons
pieter schedee ,,Mensen die moe¡te hebben met afvallen zou lk a¿nraden te gaan brisk walken." roo rr meelopen. Na het loPen gãn
we met z'n allen naar een ruimte die is afgehuurd. AfgeloPen
Norclic walking is veel bekender
je e¡gen lichaan veel m€er. Je
ovemì beoefenen."
weekcnd hadden we zo'n feest
omdat meer m€nsen het beoefÈ
hebt geen ondersteuning van
geluk
en
hebben we een koor uitgenowij
het
hebben
nen. wel
'
sroklen nodig. De kâns oP bles- Hoc b¿keîd is het i¡ N edcrlafld?
digd om te komen zingen. uitdat we 14/im HeÜboer hebben
sures is bij brisk walking klein
,,Het is gcen bekende sport ¡n
eindelük wren er ongeveet 15o
¿ls brisk walking-leraar Een beNederlând. Ik ben lid van cen
en dailom is het voor iede¡een
mensen eanwezig. Ik denk det
vlogen mens,"
club en onze club heeft nu zesgeschikL Het is tevens cen buier zich ne dit weekend meer le
tig leden. Dat is niet veel in vcrtenspoft, goeal voor de gezondden aanmelden, "
voor wie ß ds sport þedocld?
gelijking met nordic mlking'
heid en je kunr de spon vrijwel

