Droomvelden in Zuid-Afrika
Zijn Dreamfields echte droomvelden? Velden om van te dromen? Helaas, dit zijn velden waarvan de meeste sportveldbeheerders in
Nederland wakker zouden liggen. Maar er zijn ook veel mensen (kinderen) in Zuid-Afrika die van deze velden dromen en voor deze mensen
zet de Dreamfields-organisatie zich volledig in. Deze organisatie tracht mee te liften met de opwinding over het komende WK voetbal 2010
in Zuid-Afrika om extra (geld)bronnen aan te kunnen boren.
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Dreamfields
Dreamfields wil Zuid-Afrika een positieve
stimulans geven door meer mensen – en dan
met name kinderen - in Townships en arme
gemeenschappen gelegenheid tot sporten te
geven. En daarmee het geloof in een betere
toekomst voeden. Hoe kan zo’n mooie droom
dan tot ontkieming komen in de praktijk?
Door het organiseren van evenementen
(DreamEvents), uitdelen van voetbalspullen
(DreamBags) en het aanleggen van velden
(Dreamfields). Door kinderen met voor hun
vrijwel onbereikbare zaken als een voetbal ,
voetbalschoenen of het spelen van wedstrijden
in aanraking te laten komen, wil Dreamfields
hen het gevoel geven dat er hoop is voor de
toekomst. Een droom om te laten groeien.
Waar staat Dreamfields eigenlijk voor? Sinds
eind 2007 is Dreamfields actief als een goede
doelen organisatie gevestigd in Johannesburg
in Zuid-Afrika. De organisatie draait op
(bedrijfs)sponsoring en werkt veelvuldig samen
met locale en provinciale overheden. De
organisatie vertoont sterke gelijkenissen met de
Johan Cruijff Foundation in Nederland.
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John Perlman, oprichter van Dreamfields,
verklaart: “Dreamfields is opgezet om scholen in
townships en op het platteland te laten delen in
de opwinding die het komende WK Voetbal in
Zuid-Afrika met zich meebrengt. Wij vonden dit
WK een prachtige aanleiding om er op zoveel
mogelijk manieren voor te zorgen dat het voetbal
daadwerkelijk in deze gebieden gespeeld kan
worden. We hebben voetbalspullen uitgedeeld
in ‘Dreambags’, wat in sommige gebieden mede
leidde tot het opzetten van wekelijkse competities
– Dreamleagues. Doordat er nu velden zijn,
kunnen mensen eerder voetballen, of het nu
gaat om officiële wedstrijden of om een partijtje
buurtvoetbal tussen kinderen. Dat is waar ze van
voetbal gaan houden, en waar ze het spel leren.”
DreamBags
Wat zit erin zo’n DreamBag en hoe komen
de kinderen eraan? Elke DreamBag bevat
de uitrusting voor een volledig voetbalteam.
Voetbalkleding en voetbalschoenen voor vijftien
spelers, drie ballen, ballenpomp, fluiten en
uitrusting voor de trainer/leraar.
Deze tassen worden veelal door scholen
aangevraagd. Als er genoeg sponsorgeld is,

wordt een dergelijke tas compleet aan het
team gegeven. Kosten bedragen momenteel
6 duizend rand per tas (ongeveer 600 euro).
Inmiddels zijn er ruim 900 uitgedeeld. Veel
van de kinderen hebben zelden of nooit een
echte voetbal gezien. Vaak voetballen ze met
zelfgemaakte voetballen (zie foto 1) en hebben
ze nog nooit voetbalschoenen in handen gehad.
Het is wonderbaarlijk om te zien hoe een groep
verlegen kinderen kan veranderen in een team
van voetballertjes vol zelfvertrouwen.

Het is wonderbaarlijk om te
zien hoe een groep verlegen
kinderen kan veranderen in
een team van voetballertjes
vol zelfvertrouwen

Achtergrond

Er zijn tot op heden acht velden gebouwd of
opgeknapt. Er staan voor begin 2010 weer
enkele velden op het punt gebouwd te worden.
De eerste ervaring is opgedaan met stabilisatie
met enzymen, dezelfde die termieten gebruiken
om hun enorme termietenbulten mee te
bouwen. Inmiddels zijn er ook velden met
andere toevoegingen gebouwd. Keuzes voor
te gebruiken materiaal zijn afhankelijk van de
Foto 1. Dagelijkse situatie: geen echte voetbal, dus dan
maar met een bal van zelf in elkaar gedraaide plastic
zaken.

DreamEvents
Wat houdt een DreamEvent in? Er worden
toernooien georganiseerd, meestal samen met
het ministerie van onderwijs, voor (scholen)teams
voorzien van een DreamBag. Dit zijn mooie
evenementen: een mix van spelplezier van de
kinderen en grote tevredenheid bij sponsors
leiden tot een dag vol voetbal en positieve
gevoelens (zie foto 2). Inmiddels zijn er al 76
DreamEvents gehouden. Vaak vormen deze
toernooien de aanleiding tot het oprichten van
voetbalcompetities.
Dreamfields
De grootste opgave ligt hier. De inzet van
Dreamfields is om methoden te vinden om met
lage investeringen en gering onderhoud velden
te bouwen of op te knappen. Vooral op plekken
waar water schaars is en onbetaalbaar is.
In de praktijk betekent dit meestal velden zonder
gras. Van deze velden wordt op één of andere
wijze de toplaag gestabiliseerd (zie foto 3).

Foto 3. Dreamfield: Spelen op een gestabiliseerde
bodem (speelzekerheid tegen minimale kosten).

aanwezige bodemsoort ter plekke. De resultaten
zijn tot nu toe hoopvol. Hoe duurzaam de
gekozen oplossing is, zal de tijd moeten uitwijzen.
Belangrijkste is dat er door de aanleg van deze
velden gelegenheid tot sport ontstaat en daarmee
een positieve gebaar richting deze spelende
kinderen.

De kerstgedachte:
Support voor Dreamfields
Een organisatie als Dreamfields verdient
het om support te krijgen. Happy Feet
sports systems is een vaste supporter van
Dreamfields en doet dit door zonder enige
vergoeding technische ondersteuning te
bieden bij ontwikkeling van de velden. Deze
uitdaging wordt aangegaan vanuit maatschappelijke betrokkenheid en de wens om
ook een positieve bijdrage te leveren voor
de kinderen in de Townships en armlastige
gemeenschappen op het platteland van
Zuid-Afrika.
Dreamfields zit altijd verlegen om geld.
Support is dan ook welkom.
Meer informatie kunt u vinden op de volgende web sites:
www.dreamfieldsproject.org
www.happyfeetsports.nl

Foto 2. Ereronde voor de winnaars van een DreamEvent in Transvaal.
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