BDO EN AJAX STEKEN MALAWIAANSE SCHOOLVOETBALTEAMS IN TENUE
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Eind november reisden medewerkers van BDO naar Malawi met Stichting Edukans, een ontwikkelingsorganisatie
gericht op onderwijs. Edukans zet zich in om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren in verschillende landen
in de wereld, maar met name in Afrika. BDO is sinds vier jaar ambassadeur van deze stichting. In dit kader
werden door bestuursleden van het BDO Fonds verschillende scholenprojecten bezocht, waaronder projecten
die eerder door BDO zijn ondersteund. Zij wilden uiteraard niet met lege handen aankomen. Naast de
gebruikelijke materialen die op de scholen zeer welkom zijn, zoals pennen en schriften, namen zij nog iets
bijzonders mee. Door de goede contacten met Ajax, heeft BDO de voetbalclub bereid gevonden om een
steentje bij te dragen. Ajax stelde voetbalshirts ter beschikking voor maar liefst zes schoolvoetbalteams. De
shirts werden onder luid applaus en met veel dankbaarheid in ontvangst genomen op de scholen die werden
bezocht.
Marlieke van Rens (bestuurslid BDO Fonds) vertelt: "De kinderen gingen allemaal uit hun dak. En dan niet alleen
het voetbalteam, maar de héle school! De meeste jongens voetballen op slippers of ‘gewoon’ op blote voeten.
Van tenues is al helemaal geen sprake. Hoe geweldig is het dan om zomaar opeens een Ajaxshirt te krijgen? En
een aantal lederen ballen, die we vanuit BDO meebrachten. Het was hartverwarmend om hun reacties te
horen. ‘Volgende week spelen we een wedstrijd tegen een school hier uit de buurt, dan mogen we de shirts
aan. Ik weet zeker dat we gaan winnen!’ Bijzonder was dat de kinderen die beroemde voetbalclub uit
Amsterdam stuk voor stuk kenden, waar we ook kwamen. Dat is een aparte gewaarwording, zeker als je je na
uren rijden in the middle of nowhere waant, waar amper elektriciteit is en kinderen niet meer hebben dan de
kleding aan hun lijf. Wat mij persoonlijk erg raakte, waren de gesprekken die ik daar met de kinderen had. Hoe
penibel hun situatie ook is, ze lachen je allemaal toe en hebben dromen voor later. Wat wil je later worden,
wat zijn je ambities? ‘Piloot of arts, misschien advocaat’. Door de projecten van Edukans en haar lokale
partnerorganisaties komen deze dromen in elk geval een stukje dichterbij. Het was een bijzondere ervaring en
ik ben Ajax erg dankbaar voor hun betrokkenheid: Zikomo kwambiri."

Op de foto: Ard Lucassen en Marlieke van Rens (bestuursleden BDO Fonds) samen met het schoolvoetbalteam
van Mitole Primary School, Blantyre, Malawi.
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