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Blootsvoets voetballen
voor Lifeschool
HARELBEKE q Op 21
september wordt in het
Forestiersstadion een
voetbalwedstrijd op blote
voeten gespeeld, een organisatie van de sportdienst en sportraad. De
opbrengst gaat naar het
project Lifeschool, dat
een leefgroep in Ghana
ondersteunt.

We zien Alexandra Verbist, Kimberly en Cathalina Vrancken. (Foto SBH)

Zusjes Cathalina en
Kimberly in finale van
Jamzz Fashion Model
HARELBEKE q De familie Vrancken uit Harelbeke
beleeft drukke tijden. Dochters Cathalina en Kimberly
nemen namelijk deel aan Young Jamzz Fashion Model. Ze hebben al heel wat opdrachten achter de rug.
Op 28 maart vindt de grote finale plaats.
Alexandra Verbist, mama van Cathalina en Kimberly, doet er alles
om haar dochters die deelnemen
aan Young Jamzz Fashion Model
te steunen. “Op 15 november organiseer ik een spaghetti-avond in
Duc De Brabant. Een beetje vroeger, met name op 3 oktober, is er
een vedettenparade met schlagerzangers en verrassingsacts in
Merksem. Verder verkopen we
steunkaarten en kalenders, we
gaan flyeren en de meisjes lopen
rond met hun lint en nemen deel
aan fotoshoots“, aldus Alexandra.

IEDEREEN KAN DEELNEMEN
Iedereen kan deelnemen aan
Jamzz Fashion Model. Maar om
de finale te bereiken, moet je wel
enkele opdrachten tot een goed
einde brengen. Kimberly en Cathalina hebben enorm genoten
van die activiteiten. “Als we iets
opnieuw zouden mogen doen,
dan zou dat de fotoshoot zijn. We
vonden het geweldig om ons op te
maken en dan voor de lens te
staan.”
Beide zusjes gaan naar de Centrumschool in Harelbeke, ze hebben wel verschillende hobby’s.
Cathalina, die 9 jaar oud is, speelt
het liefst met barbiepoppen of
Playmobil. Haar twee jaar oudere
zus zit graag met haar neus in de

boeken. Op school tonen de klasgenootjes van Cathalina en Kimberly veel interesse voor hun deelname aan Jamzz Fashion Model.
“Ze vinden het tof, stellen vragen
en willen zelf ook graag meedoen.
Ik denk dat ze zelfs een klein beetje jaloers zijn op ons”, besluit
Kimberly met een knipoog.
Ook Isabelle Gruwez uit Kortrijk
en vriendin van Alexandra neemt
deel aan Jamzz Fashion Model :
“We hebben elkaar op de wedstrijd leren kennen en steunen elkaar enorm. Ikzelf zit ook in de
finale van de size-up-categorie. De
wedstrijd is niet bedoeld voor echte modellen, maar voor de gewone
mens op straat. De natuurlijke
schoonheid staat dus centraal. Ik
vind de opdrachten zeer leuk en
hoop natuurlijk op een goed resultaat in de finale.”

“Het idee is gegroeid om samen
te werken met het project Lifeschool uit Hulste ter ondersteuning van een leefgroep in Ghana”,
zegt de sportdienst. “Sportclubs
kunnen er voor kiezen om dit project te ondersteunen zoals ze dat
zelf willen. De organisatie Lifeschool ontving op die manier al
verschillende sets voetbalkledij en
een aantal voetballen via een van
onze jeugdsportclubs.” Lifeschool
was ook aanwezig op de Harelbeekse
minivoetbalhappening,
waar ze hun project kenbaar
maakten.

DIKKE PROP PAPIER
Lifeschool is een initiatief van de
zussen Christine en Sabine Moreel uit Hulste. “Het gaat om een
school in Kintampo in Ghana,
waar 10- tot 18-jarigen zelf hun
persoonlijkheid en specifieke talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen”, zegt Christine. Zo namen ook de Harelbeekse ploegjes
van de sportkampers op 10 juli als
‘Ghana’ deel aan het WK minivoetbal van Burensportdienst. Het
Lifeschoolproject werd toen ook

Lifeschool is een initiatief van de zussen Christine en Sabine Moreel uit
Hulste. (Foto LOO)

kort aan de jongeren voorgesteld.
“Een mooie, levendige bende in
vakantiesfeer. Ze hadden veel belangstelling en bleven maar vragen afvuren over hoe kinderen
van hun leeftijd in Ghana leven,
overleven en vooral voetballen.
Voor het eerst zagen ze voetballen
met een dikke prop plastiek als
voetbal”, aldus Christine.
Op 21 september is het zo ver :
Lifeschool Ghana en de BroeBelschool van Marc de Bel gaan ‘blotevoetenvoetballen’ om 10 uur in
het Forestiersstadion in Harelbeke. Lifeschool Ghana wordt vertegenwoordigd door een ploeg samengesteld door de sportdienst
van Harelbeke, met burgemeester
Alain Top, enkele gemeenteraadsleden en schepenen, bibliothecaris Jan Van Herreweghe en sportfunctionaris Frank Malisse. De
ploeg wordt aangevuld met spelers van het voormalige KRC Harelbeke. “We hebben onder meer

Mike Origi, Kurt Deltour, Pascal
Devreese, Danny Devuyst en Steven Wostijn aangeschreven”, weet
Christine.

MARC DE BEL
Marc de Bel stelt een ploeg samen
uit het Stars in Stripes-team en de
BroeBelschool. “De voetbalwedstrijd wordt gelijktijdig in Ghana
en in Harelbeke gespeeld, op blote voeten wel te verstaan. De
meeste Ghanese jongeren die zullen meespelen, hebben geen voetbalschoenen, sommigen hebben
zelfs geen schoenen”, verduidelijkt Sabine. In zijn boek Yoro beschrijft De Bel het verhaal van een
Ghanees die het wil maken in de
westerse voetbalwereld. Op dit
evenement worden ook tien jongeren uitgenodigd die in juli deelnamen aan het omnisportkamp.
Zij ontvangen het gesigneerde
boek Yoro van Marc de Bel.
(Peter Van Herzeele)

PRIJZENPAKKET
Er zijn ook heel wat mooie prijzen
te winnen : “De winnaar krijgt
een fotoshoot. Daarnaast mag hij
of zij ook de kledinglijn van 15’ –
16’ van een Russische ontwerpster dragen. En je kan ook enkele
reizen naar grootsteden winnen”,
aldus Isabelle. (Simon Bossuyt)
Info : www.modelaward.be/
Jamzz_Fashion_Model_Home
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Broer en zus realiseren waterput en stroomvoorziening in India
Op 28 juli vertrokken Inse (18) en Arne Dejaeghere (21) naar Pondicherry in India, waar ze vrijwilligerswerk
deden voor Samugam, een organisatie met uitvalsbasis in Izegem. Vooraf zetten ze verschillende benefietacties op het getouw. Eén daarvan was een avond vol optredens met Rick de Leeuw en Jan Hautekiet als
hoofdact. Die bracht 4.000 euro op. In samenwerking met de lokale bevolking konden ze een watervoorziening realiseren. Op de foto staan Arne (rechts, met witte T-shirt) en Inse (links) samen met de kinderen bij
het waterreservoir. Daarnaast hielpen ze ook mee aan extra stroomvoorziening zodat er ook bij een panne
elektriciteit kan blijven gebruikt worden. (JE-GF)

