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Hockey en handen in de aarde 
WK in Zuid-Afrika 
met een extra 
goed doel 
BAARN Ze is net een week terug en 
heeft nog wat last van haar ribben. 
"Daar beukte een hele forse Engelse 
speelster tegenaan·, vertelt Coorje 
Barendsen. De Baarnse speelde in 
Zuid-Afrika de wereldkampioen
schappen World Master Hockey in 
de 60+-klasse. Voor dat bezoek 
haalde haar team een groot bedrag 
op om een goed doel in Kaapstad te 
steunen. 

Celia de Vree 

Van 1 tot en met 10 oktober verte
genwoordigde een groep van 120 
Nederlanders de landseer in het 
Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Behalve 
de Baarnse Coorje Barendsen (60+ 
klasse) reisden vanuit de Baarnse 
hockeyclub BMHV naar Zuid-Afri
ka af speelster Maryse Abeodanon 
(team 55+), scheidsrechter Erik Ver
meer, Thijmen Weggemans (mana
ger team 55+) en Martijn Nillessen 
(trainer/coach). • WK hockey 60+ krijgt 'de tuiniers' op bezoek. 

GROTE LUXE Coorje deed al eerder 
mee aan een WK en realiseert zich 
dat het een grote luxe is om te kun
nen meedoen: ,,Je moet twee weken 
vrij kunnen krijgen van je werk én 
je moet het ook kunnen en willen 
betalen: In tegenstelling tot landen 
als Australië en Engeland moeten 
de Nederlandse deelnemers vrij
wel alles zelf betalen. op hun tenue · 
na. ,,Eén van de speelsters uit mijn 
team kwam met het idee om een 
sponsoractie voor een lokaal goed 
doel op te zetten. Daar was ik het 
direct mee eens. Als je het zelf zo 
goed hebt als wij in Nederland, is 
het mooi als je anderen kan helpen·. 

kan worden verdiend", legt Coorje 
uit. . 

TRANEN VAN GELUK Het hockeyteam 
heeft in Kaapstad een dag geholpen 
in de moestuin. ,,We zijn met een 
busje naar de locatie gereden en het 
werd steeds armoediger. Echt alle 

clichés zagen we daar: golfplaten 
krottenhuisjes, vuilnisbelten, vieze 
honden. Wat een tege.nstelling met 
ons frisgroene hockeyveld en com
fortabele hotelkamer." Het team is 
flink aan het werk gegaan in de tuin: 
"Ik heb eindeloos veel jonge sla-en 
broccoliplanrjes gepoot. En h~el 
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veel slakken verzameld. We heb
ben echt de handen uit de mouwen 
gestoken: Een prachtig moment 
was toen de hockeysters de cheque 
aan de bevolking konden overhan
digen. ,,Ruim 8.000 euro zei ze niet 
zo veel, maar toen we het bedrag in 
hun munteenheid, de Rand, toon
den, barstten ze in huilen uit van 
blijdschap." De groep tuiniers uit 
de township is komen kijken bij een 
wedstrijd van het team van gulle ge
vers. ,,De spelregels kenden ze niet 
maar ze waren zó enthousiast aan 
het juichen dat we ze over het hele 
veld heen hoorden·, lacht Cootje. 
Ruim een week zijn de hockeyers 
nu weer terug uit Zuid-Afrika. En 
behalve een paar pijnlijke ribben 
heeft Cootje vooral veel mooie her
inneringen aan het avontuur. ,,De 
combinatie van de hockeywedstrij
den en het kunnen sponsoren van 
de micro-farms heeft voor mij echt 
een meerwaarde aan de reis gege
ven. Het is zo'n impactvol project 

.9 geweest, dat dit Nederlandse voor-
0 beeld door andere deelnemers aan 
t het WK veteranenhockey gevolgd 

Het doel werd een donatie aan een 
fonds voor 'micro farming.' Mid
den in de allerarmste 'townships', 
de krottenwijken. worden gemeen
schappelijke moestuinen aange
legd. Het motto is: 'wie kan tuinie
ren, hoeft geen honger te lijden.' ,,In 
eerste instantie gaat de oogst naar 
de mensen die het echt nodig heb
ben, die honger hebben, de 'needy 
ones.' Uiteindelijk moet de moes
tuin zo veel opleveren dat er ook 
oogst verkocht kan worden en geld ■ Cootje Barendsen plant sla In de micro-garden, 

--._.oa:.11..; wordt." Info over 'micro farming': 
www.abalimibezekhaya.org.za/ 
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