African Hockey Experience 2020
a unique fundraising trip that changes lives

0 3

/

www.africanhockeyexperience.com

0 7

–

1 3

/

0 7

WE DAGEN JE UIT!
In de zomer van 2020 vindt de 6e African
Hockey Experience plaats: een unieke 10daagse fundraising trip voor en door Hockey
Dreams Foundation in Oeganda. Een
onvergetelijke ervaring, die je voor de rest
van je leven zult herinneren. Doe je mee?

OVER HOCKEY DREAMS
A future through hockey
Hockey Dreams Foundation gebruikt hockey als middel om jonge coaches een betere toekomst te
bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat door sport development gehele communities zich constructief
kunnen ontwikkelen, en daarmee veel mensen bereikt worden. Wij laten jongeren zélf aan hun
toekomst werken.
Een duurzame community

Jonge professionals

Wij wisselen kennis en materiaal uit

De coaches kunnen d.m.v. een toelage zichzelf en hun

met de coaches en geven hen de

familie voorzien in primaire levensbehoeften. Ook krijgen ze

educatieve basis zodat zij zichzelf op

de mogelijkheid om hun middelbare school af te maken,

persoonlijk en maatschappelijk vlak

Engels te leren, een computercursus te volgen en eventueel

kunnen ontwikkelen. Ze krijgen eigen

te gaan studeren om uiteindelijk als jonge professionals

verantwoordelijkheden, zodat ze zelf

een maatschappelijke carrière tegemoet te kunnen gaan.

aan de slag kunnen met hun eigen

Daarnaast zijn de coaches een rolmodel voor hun omgeving

project. De coaches runnen de

door hun werk en verantwoordelijkheid. Dat heeft een

community dus!

positieve invloed op de gehele community.

WAT GA JE DOEN?
Als deelnemer van de AHX kun je zelf van heel
dichtbij onze sport community ervaren. Je maakt
deel uit van de dagelijkse bezigheden van de
coaches en komt meer te weten over hun projecten,
school, familie, motivatie, cultuur, tradities en
dromen. Ook ontmoet je de (vele!) kids op en rond
het veld, alle betrokkenen bij de schoolprojecten en
sportveldjes, andere sporters, supporters en de
lokale bevolking. Zo kom je meer te weten over de
impact die Hockey Dreams op hun leven heeft. Hoe
ziet hun leven eruit, hoe ontwikkelen ze zich als
coach en rolmodel en wat is hun impact op de kids?
Je ziet met eigen ogen het verschil dat onze
programma's maken! Samen met de coaches
organiseren we een kamp vol met sport en spel,
helpen we bij clinics, bezoeken we hun huizen en
maken we kennis met hun familie. Je zult versteld
staan wat voor techniek en enthousiasme zowel de
coaches als kids - vaak op blote voeten - naar het
veld brengen en wat sport met hen doet. Daarnaast
zal in het programma ook ruimte genoeg zijn om de
prachtige omgeving te zien, met een bezoek aan de
Murchison Falls met een game drive (safari), boat
cruise en de mogelijkheid tot Neushoorn Tracking.
An experience of a lifetime!

KAMPALA & MURCHISON FALLS
We beginnen in Kampala, waar we overnachten in het
Bushpig Backpacker Hostel want onze thuisbasis zal zijn
voor het grootste gedeelte van onze reis. Het hockeyveld
ligt op ongeveer vijf minuten rijden van het hostel. Dag
1/2/3 zullen gericht zijn op kennismaking, hockey en de
stad verkennen met de marktjes, de omgeving en het
nachtleven. Daarnaast organiseren we de Super Juniors:
met de allerkleinsten gaan we hockeyen, zingen, dansen
en spelletjes doen. Dag 4/5 staan in het teken van huisen projectbezoeken. We worden door de coaches naar
de arme wijken van Kampala meegenomen, waar ze
met trots hun huis laten zien en hun familie aan je
voorstellen. We bezoeken ook hun eigen projecten op
scholen en sportveldjes, waar ze wekelijks clinics geven
aan groepjes kids. Voor dag 6/7/8 vertrekken we naar
Murchison Falls, waar we verblijven bij een safari lodge.
Hier zullen we door een gids worden meegenomen op
een gamedrive om dieren te spotten die het prachtige
Oeganda rijk is. Ook zullen we een riviercruise op de Nijl
afleggen, en 's avonds als het weer het toelaat rond het
kampvuur zitten. Op dag 9/10 organiseren we - samen
met de coaches - een hockey kamp voor de kids uit
Kampala inclusief lunch. Veel clinics, spel, fun, een
toernooi en natuurlijk een prijsuitreiking! Dag 11 gaan we
helaas alweer naar huis, tijd om van iedereen afscheid te
nemen.

FUNDRAISING
Alle deelnemers van deze avontuurlijke reis naar Oeganda halen door middel van sponsoring ieder
€ 1.250 op. Wij investeren jouw sponsorgeld in onze programma's waarbinnen coaches zich kunnen
ontwikkelen voor een betere toekomst. Door toegang tot educatie, sport en development, verbeteren
we de kwaliteit van leven van onze coaches en kids. Tijdens de reis zul je projecten van Hockey
Dreams Oeganda met eigen ogen kunnen zien.

BEGELEIDING
Tijdens de kick-off krijg je een presentatie over Hockey Dreams en de programma's, tips over
fondsenwerving en krijg je meer te horen over de praktische onderdelen en dingen om rekening mee
te houden tijdens de reis. Gedurende de reis zelf is er een event manager aanwezig.

OP BASIS VAN

FAST FACTS
REIS

OVERNACHTINGEN & TRANSPORT

3 t/m 13 juli 2020. 10 dagen in Oeganda +

We overnachten in de accommodatie van

reistijd naar Oeganda.

Bushpig Backpackers Hostel (dorm 6 pers.)
en in een Safari tent (2 pers.). Ook alle

VOOR WIE

transport, incl. airport pick up & drop off,

De AHX is toegankelijk voor iedereen (18+)

wordt verzorgd. (Op beide locaties zijn ook

die onze missie ondersteunt, hockeyer of

andere mogelijkheden wat betreft de kamers

niet.

voor een meerprijs)

KOSTEN

MAALTIJDEN

De reis bedraagt ong. € 800. Let op: dit is ex.

Ontbijt, lunch en diner is inbegrepen.

de kosten voor de vluchten.
BEGELEIDING
VLUCHTEN

Voorafgaand en gedurende de reis is er een

De vluchten naar Oeganda en terug dien je

eventmanager van Hockey Dreams die zorg

zelf te boeken. De prijzen voor een vlucht

draagt voor informatie en tips voor de juiste

van Amsterdam naar Entebbe liggen tussen

voorbereiding en een geslaagde trip.

de €500 en €700. Wij kunnen je hierin
adviseren.

ZELF TE REGELEN
• Vluchten van en naar Entebbe, Oeganda

ACCOMMODATIE

• Reisverzekering (verplicht)

Bushpig Backpackers (Kampala) & Red Chili

• Visum

Hideaway (Murchison Falls, ovb)

• Inentingen

VEELGESTELDE VRAGEN
Wat zijn de kosten?
We hebben een schatting gemaakt van de kosten voor iedere deelnemer aan de African Hockey
eXperience 2020. Deze indicatie is op basis
van vliegticket, visum, inentingen, overnachtingen, maaltijden, vervoer en een driedaagse Safari Game
Drive in Murchison Falls. Je totale eigen bijdrage bedraagt tussen de €1.300- €1.500,- eigen bijdrage. Een
ticket naar Entebbe bedraagt ongeveer €500-€700. Visum, inentingen, overnachtingen, maaltijden en
vervoer zullen ongeveer €800,- bedragen. Daarnaast dient iedere deelnemer een sponsorbedrag van
minimaal €1.250,- voor Hockey Dreams Foundation op te halen en betaal je €100,- inschrijfgeld.
Wat is de minimumleeftijd?
De minimumleeftijd voor de African Hockey Experience is 18 jaar. Ben je te jong, maar toch super
enthousiast? Neem even contact met ons op via events@hockeydreams.nl
Moet ik hockeyer zijn om mee te kunnen?
Nee, dat hoeft niet. Ben je gemotiveerd en kun je je vinden in onze missie? Meld je dan aan!
Hoe haal ik het sponsorbedrag op?
Eerdere deelnemers hebben allerlei leuke en creatieve manieren gevonden om succesvol fondsen te
werven. Na aanmelding ontvang je van ons een sponsor toolkit en een persoonlijke online
donatiepagina die je overal kunt delen.
Hoe kan ik me inschrijven?
Je kunt je inschrijven via de website: www.africanhockeyexperience.nl
Heb je een andere vraag?
Bel of app +31 6 – 43 546 223 of stuur een mail naar ahx@hockeydreams.nl!

MIS DIT AVONTUUR NIET EN
SCHRIJF JE IN!
www.africanhockeyexperience.com

