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Mere sport i Zimbabwe og Guinea-Bissau i 2021  

I løbet af 2020 har vi i UFF-Humana en-

gageret os i støtte op om sportsaktivite-

ter i Zimbabwe og Guinea-Bissau. Dette 

har vi gjort ved at sende brugt sportsud-

styr til vores partner organisationer i dis-

se to lande. Når børn og unge i landom-

råderne engagerer sig i sport, er de med 

til at udvikle på landområderne. De unge 

bliver en del af et fællesskab, hvilket er 

med til at holde dem ude af problemer 

med f.eks stoffer eller alkohol. Sport kan 

være med til at sætte fokus på ligestilling 

mellem kønnene og forbedrer sundhed  

dd 

og trivsel. Med disse positive resultater 

glæder vi os til at fortsætte vores arbejde 

med at have fokus på sport og verdens-

mål. I 2021 fortsætter vi indsamling af 

sportsudstyr til vores partnere, så det kan 

komme ud og gøre gavn blandt mange 

flere børn og unge. Denne fotobog har til 

formål at vise, hvem DAPP Zimbabwe, 

vores partner organisation i Zimbabwe, 

har delt sportsudstyret ud til i 2020. Vi si-

ger tusind tak for samarbejdet til vores 

partnere i Danmark og Zimbabwe. 

Vi og vores partnere arbejder med 

FNs Verdensmål  

1 



 

 

Et aktivt og varieret fritidsliv er afgørende 

for, at unge mennesker bliver i landområ-

derne og er med til at udvikle disse områ-

der. Sport er med til at forhindre, at unge, 

der f.eks. ikke har arbejde eller er en del 

af et fællesskab, havner i et alkoholmis-

brug, men i stedet får sunde interesser. 

 

Sport & Sundhed  

Sport er en af metoderne til at fremme lige-

stilling blandt unge. På DAPP Zimbabwes 

børne– og voksenskoler har piger og drenge 

sport sammen. Pigerne har mulighed for at 

kommunikere direkte omkring fair play, ud-

vikling og social forandring.  

Sport & Ligestilling  

Sportsdonationerne har øget de stude-

rendes interesse for holdsport. Gennem 

sporten lærer de studerende at samarbej-

de og udnytte de forskellige ressourcer, 

som de har.  

At kunne samarbejde, også omkring læ-

ring, forbedrer elevernes uddannelse.  

Sport & Uddannelse  
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Farmers’ Club – Rushinga Youth Center  

3 

3 



 

 

4 

Ponesai Vanhu Technical College  
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Farmers’ Club - Park Estate  
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Ponesai Vanhu Junior School  & Farmers’ Club - Park Estate  



 

 

Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People  

Særlig tak til Gladsaxe - Hero Boldklub for donationerne  

www.uff.dk Facebook: UFF-Humana Telefon: 23 34 42 98 Mail: info@uff.dk  


