
 

 

December 2022 

 

Tweede half jaar 2022.  

Beste mensen,  

In deze Nieuwsbrief informeren wij u weer over onze activiteiten en die van Score ZA over 
het afgelopen half jaar op basis onze tweeledige doelstelling: het uitzenden van stagiaires en 
het inzamelen van middelen voor concrete projecten voor Score ZA.  Daarnaast ook over 
twee andere belangrijke gebeurtenissen: de reünie van de voormalige stagiaires en het 
afscheid van Krijn Kolhoff als voorzitter van Score. Na ruim 30 jaar draagt hij het stokje over 
aan zijn dochter Willemien. Gelukkig blijft hij als adviseur verbonden aan ons bestuur, zodat 
wij gebruik kunnen blijven maken van zijn inzichten, contacten en ervaring. Aan het eind van 
deze brief kijkt hij terug op 30 jaar inzet voor Score. 

 

 

In onze vorige Nieuwsbrief schreven we al, dat de overheid in de Westkaap middelen 
beschikbaar heeft gesteld voor het project “Education on the street” op ca. 300 locaties. 
Gelet op deze ontwikkelingen heeft Score ZA  behoefte aan stagiaires met verschillende 
achtergronden (niet alleen sport, maar ook met een sociale, kunstzinnige, handvaardigheids- 
en pedagogische achtergrond). Er worden nu teams gevormd van 3 tot 5 stagiaires met een 
gemêleerde achtergrond. Wij zullen daarom onze benadering naar de verschillende HBO- en 
MBO onderwijsinstellingen de komende tijd gaan verbreden. We zien deze ontwikkeling ook 
weer als kans, want studenten kunnen nu ook samen naar een locatie of een project worden 
uitgezonden en niet, zoals tot nu toe, slechts alleen. In onze contacten met scholen hebben 



we deze nieuwe benadering ook zo veel mogelijk uitgedragen, maar uiteraard kost het ook 
enige tijd voordat deze verbreding is gerealiseerd. De afgelopen periode hebben we 
voorlichting gegeven over de mogelijkheden voor een stage bij Score ZA bij Windesheim te 
Zwolle, het Alfa College te Groningen en bij het Friesland College. We merken dat het 
uitzenden van stagiaires na de Corona-periode ook weer op gang moet komen.   

  

 

Isa Kruger van ALO Groningen is op 14 juni voor een stage van 6 maanden vertrokken. 
Onlangs is zij weer thuisgekomen. Haar ervaringen heeft zij aan het eind van haar stage 
vanuit Zuid-Afrika hierna weergegeven. 

 

Hallo vrienden van Score,  

Mijn naam is Isa Kruger. Ik zit in het derde jaar van de ALO in Groningen. Ik volg mijn minor, 
International sport development in Zuid-Afrika bij Score. In juni 2022 ben ik naar Zuid-Afrika 
vertrokken voor een periode van een half jaar. Op dit moment ben ik in Franschhoek waar ik op een 
basisschool gymles geef, de gymlessen zijn anders dan we gewend zijn in Nederland. De lessen duren 
maar 30 minuten en de leerlingen sporten gewoon in hun schooluniform. De klassen zijn wel 
gemengd met jongens en meisjes, maar vaak is er voor de jongens een andere activiteit dan voor de 
meisjes tijdens de gymlessen. De gymlessen zijn altijd buiten. Als het regent gaat de gymles niet door, 
omdat er geen mogelijkheid is om binnen te gymmen. Het is soms best een uitdaging om een leuke en 
leerzame les te geven, omdat er minder materiaal is dan op scholen in Nederland, maar je leert 
hierdoor wel om creatief en flexibel te zijn. Ook geef ik vier middagen in de week voetbaltraining aan 
jongens onder 9, dit is ook erg leuk om te doen. De jongens zijn erg enthousiast en vragen elke dag 
wanneer we weer een wedstrijd hebben. Ze hebben een paar week geleden de laatste wedstrijd van 
de competitie gespeeld (waar ze 3e zijn geworden!). Nu proberen we om af en toe wel 
vriendschappelijke wedstrijden te organiseren, zodat ze toch nog wedstrijden kunnen spelen.  

Ik verblijf bij een gastgezin, wat erg leuk is, want op deze manier leer je de mensen en de cultuur echt 
kennen. Samen met het gastgezin doen we in de weekenden af en toe leuke dingen samen, zoals naar 
het strand, wandelen of we eten braai met vrienden en familie.  

In december vlieg ik weer terug naar Nederland. Ik weet zeker dat ik het leven hier in Zuid-Afrika erg 
ga missen! 

 



 

In vorige Nieuwsbrieven hebben wij de achtergrond van dit project toegelicht. Het gebouw is 
inmiddels gereed en ingericht. De bedoeling is dat het project per 1 januari a.s. start. Wij 
hebben besloten om een bedrag van € 5.000,- over te maken voor de aanschaf van 
educatiepakketten. Dit bedrag is bijeengebracht met o.a. de middelen, die wij van u hebben 
ontvangen.  

 

 

In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij aangekondigd, dat onze website wordt vernieuwd. 
Inmiddels is de site gereed. Wij zijn erg tevreden met het resultaat en nodigen u van harte 
uit om een kijkje te nemen op: www.scorenederland.nl Er wordt nog gewerkt aan een 
betaalknop, zodat het voor incidentele gevers minder omslachtig wordt om te doneren. 

 

 

 

Op 17 september was het zover; de Score-reünie😊! Wij hebben ongeveer 1 jaar geleden het 
idee opgevat om een reünie voor voormalige Score-stagiaires te organiseren. Daarvoor 
waren verschillende redenen. Eén daarvan was dat we hen graag willen vertellen waar Score 
nu staat, want voor verreweg de meeste is het al vele jaren geleden, dat ze stage liepen bij 
Score ZA. Een andere was het aangekondigde afscheid van Krijn als voorzitter van Score.  
Hem wilden we natuurlijk ook graag in het zonnetje zetten. Hij is in al die jaren ook 
contactpersoon geweest naar de uitgezonden stageaires. En natuurijk hoopten we ook dat 
sommigen actief wilden worden voor Score in Nederland! 



 

Stefan Howells en Betty waren van plan om naar Nederland te komen, zodat ze hun 
activiteiten in Zuid Afrika met hun passie en enthousiasme aan ons allen konden 
overbrengen. En daarnaast hadden we nog andere activiteiten met hen op de planning. 
Helaas liep dit anders: de reiskosten liepen te hoog op om hun naar Nederland te halen. 
Onze beperkte middelen investeren zij en wij liever in projecten aldaar. Via een ZOOM-
meeting konden ze ons gelukkig wel in een heldere presentatie geven over waar Score ZA nu 
staat en hoe ze naar de toekomst kijkt.  

We mochten bijna 30 oud Score-volunteers ontvangen in restaurant Frisone Pazzo in 
Heerenveen. De ontmoetingen waren onderling heel bijzonder. Sommigen hadden elkaar 
jaren niet gezien; aan gespreksstof dus geen gebrek. Er kwamen ook oude fotoalbums op 
tafel. Dat zorgde voor het ophalen van vele herhinneringen over de tijd in Zuid 
Afrika/Namibie. Echt super mooi om te zien! 

Het pogramma was compact. De ‘jongste’ volunteer Petra Wegdam trapte de middag af, na 
een warm welkom door de voorzitter Krijn Kolhoff. In juni 2022 is ze teruggekomen uit 
Mbkweni en ze heeft ons weer helemaal meegenomen in haar verhaal hoe het is om als 
Score-volunteer op het veld te staan. De herinneringen kwam bij iedereen weer terug! 
Daarna de presentatie via Zoom van Stefan en Betty. Deze presentatie treft u hierbij aan. Op 
ludieke wijze kon elke reünist via de camera hen gedag zeggen. Dat leidde tot herkenning en  
vrolijke gezichten aan beide zijden! 

 

Na een heerlijke lunch heeft Krijn de activiteiten van Score Nederland verwoord en daarbij 
ook onze oproep aan de voormalige stageaires om Score als ambassadeurs in het hele land 
onder de aandacht te brengen. Het bestuur opereert vooral in de 3 noordelijke provincies. 
We zouden ook graag meer studenten uit de rest van Nederland een stage bij Score ZA 
gunnen. Er zijn ondertussen al contacten gelegd met verschillende voormalige stageaires, die 
de rol als ambassadeur op zich willen nemen. We hopen op een vruchtbare samenwerking! 



 

Na al het gepraat en geluister was het tijd om in beweging te komen, want de twee CIOS’ers, 
Krijn en Caroline, vonden dat een hele dag zitten niets is voor sporters! Dus een bezoek aan 
Sportstad-Heerenveen onder leiding van  Willem Veltman volgde aan het eind van de 
middag. Iedereen was erg onder de indruk van wat daar inmiddels aan sportvoorzieningen is 
gerealseerd. 

Tot slot een borrel en kleine hapjes in het restaurant. De gesprekken gingen ook daar verder 
en de contacten zijn gelegd! Ze delen een gemeenschappelijke herhinnering, wat voor de 
meeste ‘life chanching’ is geweest! 

Reünisten, we willen jullie ontzettend bedanken voor deze geweldige dag. Het heeft onze 
inspiratie om ons in te zetten voor Score bevestigd en versterkt!! 

 

Febo, Willemien, Marica, Caroline, Krijn 

 

 

Aan de lezers van onze Nieuwsbrief, 

Zaterdag 17 September heb ik tijdens de reünie van oud Score-stagiaires afscheid genomen 
als voorzitter van de Stichting Score het stokje is overgedragen aan mijn dochter Willemien, 
die reeds een aantal jaren bestuurslid is. 

In augustus 1992 kreeg ik, als directeur van het CIOS in Heerenveen, een telefoontje voor een 
afspraak met een medewerker van de Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika. Zijn vraag was 



of het CIOS met haar studenten mee wilde werken bij het opzetten van sportactiviteiten in de 
townships. 

Ik was gelijk enthousiast en na overleg met het docententeam gingen wij de uitdaging aan. 
Januari 1993 vertrokken al de eerste 5 studenten voor een half jaar naar Zuid-Afrika. Collega 
Bert Doornebal nam de rekrutering en begeleiding op zich. In de daaro volgende jaren zijn er 
tientallen studenten ingezet. Ik heb bij terugkeer genoten van hun verhalen en ervaringen. 

Mijn betrokkenheid werd intenser toen Bert Doornebal en ik in 2001 het 10-jarig bestaan van 
Score mee vierden in Zuid-Afrika. Ik werd gepakt door de sfeer, de betrokkenheid en de 
vreugde van de deelnemers tijdens de sportactiviteiten. In een gesprek met de directeur van 
Score hebben we de mogelijkheden besproken voor mij om vrijwilligerswerk te komen doen. 

Bij terugkomst hebben Ank en ik besloten om samen die uitdaging aan te gaan voor een 
periode van 3 maanden. We vertrokken in oktober en begonnen in Nelspruit vlakbij het 
Krugerpark. Een leerzame periode! 

Om het werk van Score in Nederland bekender te maken heb ik toen samen met o.a. Willem 
Vriend de Stichting Score opgericht. Ik werd voorzitter van het bestuur. 

Onze doelstelling was om fondsen te werven voor projecten in Zuid Afrika en Namibië en het 
werven van sportstudenten om een bijdrage te leveren aan de sportprojecten in de 
townships. In Utrecht vonden we kantoorruimte en benoemden Willem Vriend als 
coördinator. We kregen financiële steun van het Ministerie van V.W.S. Die geldstroom werd 
na een aantal jaren afgebouwd en moesten we onze eigen broek ophouden. Weg kantoor en 
vaste medewerker! De bestuurssamenstelling wisselde nogal eens, maar gelukkig lukte het 
altijd weer om vervangers te vinden. Onze werkplek werd Heerenveen en we vergaderden bij 
de bestuursleden thuis. 

In september 2006 vertrokken Ank en ik voor een half jaar voor Score naar Namibië. Een fijne 
en niet te vergeten periode. Ik verzorgde buitenschoolse sportactiviteiten en in het weekend 
gaf ik cursussen leiderschap en life skills met de bedoeling om de deelnemers in te zetten als 
vrijwilliger voor Score in hun eigen township. Ank ging helpen in een kleuterschool en later op 
de basisschool. Onze vrije tijd benutten we om rond te reizen in Namibië, een land met 
overweldigende natuur en landschappen en The BIG 5. 

Bestuurslid zijn van de Stichting Score heb ik met veel plezier gedaan samen met vele andere 
bestuursleden. Onze gezamenlijke drijfveer om dit te doen was en is om te zien wat de 
impact is van de sport op de persoonlijke levens van de kinderen in Zuid-Afrika en Namibië en 
ook wat dat dit betekent voor hun community ’s.  

Score blijft in mijn hart! Ik geef het stokje in volste vertrouwen over aan Willemien en de 
andere bestuursleden. Hartelijk dank voor de fijne tijd samen! Tenslotte wil ik de Vrienden 
van Score en andere begunstigers bedanken voor de financiële steun, die zij, vaak al vele 
jaren, aan Score verlenen! Ik hoop dat u, met uw bijdrage, ons in staat blijft stellen om dit 
belangrijk werk te doen! 

Heerenveen, december 2022, Krijn 



 

Op dit moment staat er € 7.464 op onze rekening. Dit bedrag is voornamelijk bijeen gebracht 
door onze donateurs en bijdragen van de Vriendenloterij. Daarvan maken we nog dit jaar  
€ 5.000 over voor het educatieproject in Malmesbury. Er resteert dan derhalve nog een 
bedrag van € 2.464. 
 

 

Wij danken u dat u ons ook het afgelopen jaar bent blijven steunen en wensen u fijne 
feestdagen toe!  

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Stichting Score,  
Willemien Kolhoff, voorzitter  
Febo Perdok, secretaris 
Caroline Swarts, penningmeester  
Marica van der Meer, communicatie 
Krijn Kolhoff, adviseur 
Stefan Howells, lid 
 

 


