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Eva Demaya Stichting  
 
Sport 
Naast elementaire zorg heeft het centrum ook een sportclub opgericht voor haar 
medewerkers en omwonenden. Er wordt voetbal (voor de mannen) en netbal (voor de 
vrouwen) gespeeld.  

  
Voetbal is in Malawi en ook in Luviri de 
belangrijkste, en voor velen de enige vorm 
van sport. 
Het is een belangrijke bron van 
ontspanning, ontmoeting en sportiviteit en 
draagt op een positieve wijze bij aan 
gemeenschapsvorming. 
 
Al sinds het begin van haar bestaan 
stimuleert het centrum sport activiteiten. 
Vanuit het centrum zelf zijn er een voetbal 
club en een netbal team actief. Zowel de 
voetbal club als het netbal team zijn 
georganiseerd vanuit de gemeenschap en 
regelen hun activiteiten zelf onder het 
beheer van hun sport commissie.  
 

Voetbal club 
De Eva Demaya voetbal club kent een A 
en een B team. Een commissie overziet 
de organisatie van de wedstrijden, de 
trainingen enz. De voetbal club neemt deel 
aan de lokale  en regionale competitie en 
is de laatste twee jaar bij de eerste vijf 
geëindigd. Voor 2008 hoopt men opnieuw 
bij de top te eindigen. De voetbalclub heeft 
een officiële supportersclub. Met iedereen 
inbegrepen zijn ruim 100 mensen direct 
betrokken bij de voetbalclub. 
 

 
 

Voetbalschoenen: 
De jongens in Malawi zijn ontzettend blij 
als bezoekers voetbalschoenen 
meenemen uit Nederland. 
Dus gooi geen oude schoenen (maat 36-
42) weg die nog van goede kwaliteit zijn, 

maar lever ze in bij de Eva Demaya 
Stichting. 
 
Het gebeurt wel dat als je naar een 
wedstrijd gaat kijken je één jongen ziet 
met een rechter voetbalschoen en één 
jongen met een linker voetbalschoen. 
Zo kunnen ze beiden een flinke trap tegen 
de bal geven. 
  

 
 

Netbal team 
Er is één netbal team, The Eva Demaya 
Queens, waaraan 15 vrouwen deelnemen. 
Verder is er een netbal commissie die de 
wedstrijden regelt. Ook het netbal team 
kent een groep van trouwe supporters. 
Met het netbal team kunnen de vrouwen 
op sportieve wijze samenkomen en zich 
ontwikkelen. Door op regionaal niveau te 
spelen met vrouwen uit de steden zullen 
zij hun grenzen kunnen verleggen. 
De financiën van deze organisatie worden 
beheerd door de accountant van het 
centrum. 
 

Website 
We hebben een mooie informatieve 
website. Daar kunt u meer van ons te 
weten komen.  
Ons jaarverslag is op aanvraag 
verkrijgbaar 

Tot slot  
Wij hopen dat u zoveel vertrouwen in onze 
stichting heeft dat u óók besluit donateur 
te worden van de Eva Demaya Stichting. 


