


Wat doet de F.U.N. Foundation?

Football Unlimited Netherlands (F.U.N.) richt 
zich op het geven van voetballessen voor 
kansarme kinderen in landen waar sporten 
niet altijd vanzelf sprekend is. 
Door onze expertise en passie voor het voetbal 
over te brengen proberen we ook de lokale 
trainers op te leiden zodat zij de opgedane 
kennis weer kunnen overdragen aan de 
volgende generatie. Wij zijn van mening dat 
ieder kind waar ook ter wereld recht hee�  om 
te sporten en we zetten ons dan ook in om dit 
te realiseren. Sport draagt bij aan de sociale 
ontwikkeling van kinderen. We werken aan 
duurzame projecten en relaties wat ertoe geleid 
hee�  dat we momenteel projecten hebben in 
Senegal en Gambia. Eerder hebben wij op de 
Filipijnen een project opgezet.

In het kort is dit wat wij doen:• 
• Promoten van de voetbalsport in twee 

landen die zich nog volop ontwikkelen op 
voetbalgebied, te weten Gambia en Senegal.

• Kennisoverdracht op dit gebied.
• Voetbal gebruiken wij als middel om de 

plaatselijke jeugd een kans te geven zich 
middels de sport maatschappelijk, sociaal 
te ontwikkelen.

• De plaatselijke sportleider(s) helpen bij het 
zich bekwamen in het vak van voetbaltrai-
ner zodat hij de kinderen verder kan gaan 
begeleiden.



Waarom Gambia en Senegal?

In 2009 gingen wij voor het eerst naar Gambia. 
Daar, in het kleinste land van Afrika, ontdekten 
wij de enorme positieve instelling van de 
bevolking. Ondanks de armoede lijkt men altijd 
te kunnen lachen.  
Het land, dat zo groot is als Brabant en 
Gelderland samen, telt 1,7 miljoen inwoners. 
Het gros van de bevolking is jonger dan 30 jaar. 
Men spreekt over het algemeen goed Engels.
Onze projecten liggen op de zogeheten North 
Bank, het straatarme gedeelte ten noorden van 
de rivier, die dwars door het land loopt. In Essau 
helpen wij een school met 1200 leerlingen, 
in het iets verderop gelegen dorpje Alijamdu 
wonen 3000 mensen. Ook daar helpen wij de 
bevolking al jarenlang structureel. 
Senegal is het buurland van Gambia. Wat heet! 
Het land omsluit Gambia bijna in zijn geheel. 
De bevolking is ook hier erg vriendelijk (maar 
arm). Wij hebben onze projecten in het zuiden 
van het land, op een uurtje rijden van Banjul, 
de hoofdstad van Gambia. In het plaatsje 
Kafountine helpen wij een meisjesschool – 
waar voetbal een hit is – maar ook honderden 
kinderen in het dorp zelf en die eromheen. Hier 
spreekt men (meestal) Frans.

In zowel Gambia als Senegal hebben wij voor 
onze projecten personen met wie wij op zeer 
regelmatige basis contact houden.



Help mee!

Help de F.U.N. Foundation in Gambia en 
Senegal om duizenden kinderen het plezier 
van sport te laten beleven.

Jaarlijks gaan we naar Afrika om onze 
voetbalprojecten te monitoren. Naast het geven 
van trainingen en het aandragen van nieuwe 
oefenstof, brengen wij hun materiaal en kleding. 
Vele dozen zijn al die kant opgegaan. De lading 
wordt altijd pas aangenomen als wij er al ter
plaatse zijn om het op te vangen. Wij hebben 
nog altijd voetbalspullen zoals doeltjes, pylonen 
en belijning nodig. Tijdens onze clinics voorzien 
wij de deelnemers van een goede maaltijd 
daar dit lang niet altijd voor alle kinderen 
vanzelfsprekend is. 

Onze droom is om in zowel Gambia als Senegal 
een kunstgrasveld – met o� iciële belijning, 
doelen en netten – neer te leggen. Nu spelen de 
kinderen daar nog op een hobbelige zandgrond 
waar de koeien overheen lopen. De huidige 
doelen bestaan uit twee boomstammen en 
een touwtje dat als lat dient. Bij een goede 
ontwikkeling horen goede randvoorwaarden, 
zoals een goed veld en goed materiaal, iets wat 
in onze cultuur volkomen normaal is. Duizenden 
kinderen uit de wijde omtrek kunnen van zo’n 
veld met bijbehorende faciliteiten gebruik 
maken. Uiteindelijk gunnen wij ieder kind waar 
ook ter wereld hetzelfde! 

Steun ons daarom nu!
 

Uw geld komt voor 100%
 op de juiste plek terecht. 

Alle kleine beetjes helpen, maar 
grote bedragen zijn natuurlijk 

meer dan welkom.



Onze resultaten

Filipijnen
In 2013 gaven wij training aan 500 kinderen 
waarvan velen afkomstig waren uit SOS-
kinderdorp Tacloban. Na onze bezoek zijn er 
vele grassroots programs opgestart. De FIFA 
pompte daarna miljoenen in de Filipijnen om 
kunstgras aan te leggen. Vandaar dat wij ons 
werkterrein hebben verlegd naar West-Afrika.

Benefietwedstrijd
In mei (2015) organiseerden wij in Castricum 
een benefietwedstrijd. Het was een dag vol 
activiteiten waarbij de wedstrijd tussen de 
All Stars en een selectie van de gastheren de 
hoofdmoot vormde. Bij de Allstars speelden o.a. 
de ex-profs Ronald de Boer, Michael Mols en 
Glenn Helder mee.

Gambia en Senegal

De F.U.N. Foundation ging in juni (2015) naar 
Senegal en Gambia om scholen en dorpen 
van vele materialen, zoals ballen en tenues, te 
voorzien. Er zijn bijna vij� ig dozen - met een 
geschatte waarde van 17.000 euro - afgeleverd. 
Hoofdsponsor Finish Profiles hee�  voor het 
vervoer gezorgd. 

TIP: check de film die wij in 2015 in Gambia en 
Senegal maakten op onze website 

www.fun-foundation.nl.



In de media

Mede door de jarenlange contacten van be-
stuurslid (en journalist) Maarten Bax verschenen 
wij vele malen in de media. Zo kwamen wij zelfs 
al twee keer op de nationale televisie en radio 
in Gambia! De F.U.N. Foundation hee�  echter 
ook korte lijntjes met DWDD, RTL Late Night en 
diverse geschreven media. NOS-commentator 
Andy Houtkamp en de cabaretiers Viggo Waas, 
Peter Heerschop en Jörgen Raymann hielpen 
ons mee met een leuke film naar aanleiding van 
het project op de Filipijnen. Check daarvoor 
onze website www.fun-foundation.nl.

Komende activiteiten

In 2016 hebben wij sowieso de volgende, grote 
activiteiten op stapel staan:
• enthousiasmeren van meer voetbalverenigi-

ningen om een zogeheten fanclub van onze 
stichting te worden

• bezoek aan Gambia en Senegal (voor ver-
volg van onze projecten)

• organisatie jeugdvoetbaltoernooi (nabij Rot-
terdam)

• organisatie groot feest voor de bij ons aan-
gesloten sponsoren (in Amsterdam)



Het bestuur

Ron Brouwer
Voorzitter & Initiatiefnemer
Ron is de drijvende kracht achter de foundation 
en is al meer dan 45 jaar actief in het voetbal. 
Als vertegenwoordiger reisde hij de halve wereld 
over. Hij speelde o.a. bij Ajax.

Maarten Bax
Secretaris
Maarten is al 25 jaar journalist en werkt(e) 
in zowel de geschreven- als beeldende 
journalistiek. Hee�  een opleiding aan de A.L.O. 
(= sportacademie) gehad. Voetbalt al zijn hele 
leven, nu bij de Koninklijke H.F.C.

Ton Moes
Penningmeester
Ton is sinds 1987 werkzaam in de financiële 
sector. Momenteel is hij business development 
manager funds bij de Kasbank. Ton voetbalde 
jarenlang bij Rood Wit A.

Leden van onze foundation zijn: Geo� rey 
Brugghe, Arjan Oudenaarde, Dennis Kaars en 
Jordi Meester.

Onze ambassadeurs: Viggo Waas (cabaretier), 
Olaf Lindenbergh (ex-voetballer), Peter 
Heerschop (cabaretier), Marcel Bout 
(assistant-trainer Manchester United), Maikel 
Schats (dir. Beachsoccer Bond) en Andy 
Houtkamp (NOS-commentator).
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Contact

F.U.N. Foundation
Albatrospad 125

1021 TR Amsterdam
Website: www.fun-foundation.nl

Email: info@fun-foundation.nl
Telefoon: 084 - 870 3535

Ons rekeningnummer is: 
NL36 ABNA 05 96 823 355 
t.n.v. Football Unlimited Netherlands o.v.v. Pro-
ject Gambia & Senegal.

Onze Foundation staat ingeschreven bij de Ka-
mer van Koophandel onder nummer 58586660. 
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