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“Ik hoop van ganser harte dat velen met mij dit project gaan ondersteunen”

Hoofdsponsor RVVH ook
betrokken bij kinderen in
West Afrika

Onlangs heeft de huidige hoofdsponsor van RVVH er voor zorg ge-

kere toekomst tegemoet gaan en je als ouders lijdzaam toe moet

dragen dat 120 kinderen in de leeftijd van 8/22 jaar voorzien zijn

kijken omdat je niet in staat bent cq. de mogelijkheden ontbeert

van complete voetbal- en training outfits alsmede spelmaterialen in

om hier verandering in aan te brengen’’. ‘’Mijn bijdrage is slechts

hun geboorteland Liberia. Via de organisatie Manneka, zijnde een

het schenken van hoop; want hoop is een voorschot op toekom-

N.G.O, ‘’non governmental organisation’’, wordt hiermee een bijdra-

stig geluk’’. Bedrijven en/of particulieren die een bijdrage wensen

ge geleverd aan de ondersteuning van kinderen in een kansarme

te leveren kunnen contact opnemen door een mail te sturen aan

omgeving die door het bedrijven van de voetbalsport alsmede de

m.papavoine@upcmail.nl

daaraan gekoppelde ziens- en werkwijze van Manneka begeleidt
worden om de verschrikkingen van de recente burgeroorlog te verwerken en door sport, spel en praktijk opleidingen een uitzicht te
verkrijgen voor een betere toekomst in hun geboorteland.
‘’Een kind kiest niet de plek uit waar het geboren wordt maar heeft
bij geboorte dezelfde rechten en behoeften als onze kinderen’’
aldus Mario Papavoine. ‘’Ik was onmiddellijk enthousiast voor het
project en er is inmiddels met Manneka afgesproken dat die kinderen die zich dienstbaar maken binnen hun community, conform de
ziens- en werkwijze van Manneka, hierdoor een positie verdienen
waardoor anderen en ikzelf gaan pogen deze kinderen door een financiële ondersteuning van US Dollars 200,- per kind per jaar scholing en dus een opleiding aan te bieden waardoor hun toekomst
vooruitzichten aanzienlijk verbeterd zullen gaan worden’’.
‘’Ik hoop ook van ganser harte dat vele met mij dit project gaan
ondersteunen’’. ‘’Wij spreken, zonder te verbleken of te blozen,
momenteel over een crisis’’. ‘’Het is pas crisis als je kinderen niet
te eten hebben, geen scholing kunnen ontvangen en een onze-
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