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daar, ondanks de beperkte midde-
len, toch heel veel plezier konden
hebben." Er werd volop gevoet-
bald, maar tot verbijstering van
Nick en Kris beschikten de Zambi-
aanse kinderen niet over een ech-
te bal, maar een samengeperste
prop met plastic zakken, oude lap-
pen en. rubber. "Het ging hun
voorstellingsvermogen te buiten",
zegt Vincent. "Hier in de garage
liggen wel tien ballen en bij KVV
hebben ze de materialen ook pri-
ma voor elkaar. Het besef dat niet
alle kinderen over hetzelfde mate-
riaal beschikken als zij, kwam er
bij Kris en Nick al heel snel en
toen we het afgelopen voorjaar
aankondigden opnieuw naar Afri-
ka te gaan, begonnen ze spontaan
ballen te verzamelen."

• Kris (links) en Nick Kuiper kijken lachend toe hoe blij de jeugd in een Zambiaans dorpje is als ze een nieuwe bal
krijgen met een pompje. foto Kirstin Hoffmann

Losserse jochies bezorgen
Zambianen kippenvel
LOSSER/OLDENZAAL - Een simpele
voetbal bindt mensen over de hele
wereld. Dat hebben de 1O-jarige
Kris Kuiper en zijn broertje Nick
van 9 aan den lijve ondervonden.

De-broertjes, spelend in de jeugd
van KVV Losser, hebben afgelo-
pen zomer in Zambia een grote
groep kinderen en enkele families
zielsgelukkig gemaakt door eèn
aantal voetballen vanuit Neder-
land mee te nemen en die weg te
geven aan de arme mensen in
Zambia.
Moeder Kirstin en vader Vincent
vertellen het verhaal over hun jon-
gens, die op dat moment op
school zitten. "We waren vorig
jaar op rondreis door Afrika en
trokken via Durban naar Mozam-
bique, Botswana, Malawi naar
Zambia", zegt Kirstin. "We heb-
ben er bewust voor gekozen om
tijdens al die weken heel basic te
leven. Dus geen grote hotels of
luxe, maar echt in het wild tussen
de inheemse bevolking. Er ging
een wereld voor ons open en ze-
ker voor de jongens. Zij zagen
met eigen ogen dat de kinderen

Eenmaal in Zambia trok de fami-
lie wekenlang rond met in de ba-
gage de ballen uit Nederland. Vol-
gens moeder Kirstin was elk mo-
ment dat een bal werd weggeven
heel bijzonder. "We waren in een
klein vissersdorpje en daar speel-
den de kinderen met die zelfge-
maakte bal. Toen Kris en Nick de

echte bal aan die kinderen gaven,
ontstond er bijna een volksfeest
Zo blij als ze waren met het
ding."
De volgende stop bij een kleine
nederzetting leverde een bijzon-
der taferëèlop. Een aantal kinde-
ren speelde buiten, toen de fami-
lie Kuiper de auto langs de kant
van de weg zette. "De mensen ke-
ken eerst wat verschrikt en ble-
ven op afstand, maar toen onze
jongens met een bal op de kinde-
ren afstapten, was het ijs gebro-
ken. Een simpele bal leverde zo-
veel vreugde op, dat het in onze
auto even later doodstil was. Ie-
dereen verwerkte het bijzondere
moment op hun eigen manier."
Volgend jaar gaan ze misschien
wel terug en dan nemen ze weer
ballen en pompjes mee. Niet om
zieltjes te winnen, maar gewoon
omdat het goed voelt. "Kris en
Nick hebben het puur uit zichzelf
opgepakt en beseffen heel goed
dat ze bevoorrecht zijn. Dat ze nu
op een kleinschalige, maar heel
treffende wijze hun leeftijdsge-
nootjes in Zambia helpen is voor
ons de grote winst."


