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t i e n d e  e d i t i e  v a n 

WAAR GAAT U VOOR SCHRIJVEN?  
Bouwproject ter ondersteuning van het levensonderhoud van 
de weeskinderen:

Er is grote woningnood onder de docenten die op de scholen 
werken. Het is belangrijk dat de docenten in de omgeving van de 
school wonen. Niet alleen omdat transport vaak een groot probleem 
is, maar ook omdat zij een bijdrage leveren aan naschoolse 
activiteiten zodra ze in de buurt van de school wonen. Dit draagt 
bij aan de sociale cohesie in de regio. De huuropbrengst van deze 
huizen wordt volledig aangewend voor het levensonderhoud van 
de weeskinderen. 

Zo snijdt het mes aan twee kanten en is de duurzaamheid van 
de opvang gewaarborgd. In eerste instantie wil Joy of a Toy twee 
docentenhuizen bouwen van elk 7500 euro. In elk huis zullen 
meerdere docenten ondergebracht worden.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de wereldwijde Rotaryorganisatie is het dienen van de  
(plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk,  
zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties.

ZATERDAG 12 MAART 2016
IN ZAAL ‘HET GROENE STRAND’ VAN HOTEL HET WAPEN VAN MARION IN OOSTVOORNE

INLOOP VANAF 18.45 UUR, AANVANG PROGRAMMA 19.15 UUR

HET GROOT DICTEE
van Voorne-Putten-Rozenburg

Klaas Schipper
Klaas Schipper was 42 jaar actief in het onderwijs o.a. als docent Nederlands aan de meao Voorne-Putten 
en later bij ROC Zadkine in Spijkenisse. Daarnaast werkte hij 31 jaar als freelance journalist voor diverse 
regiobladen. De gemeentepolitiek gaat hem eveneens zeer ter harte, hij zat vele jaren in het bestuur van 
de VVD, was van 2006-2010 raadslid in de gemeente Brielle en van 2010-2014 wethouder. Thans werkt hij 
als freelance journalist voor de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en is hij voorzitter van 
de plaatselijke afdeling van de VVD. Ook dit jaar heeft hij zich weer bereid verklaard het dictee te schrijven.

Pubers, ouders, scholieren, politici en bekende 
inwoners van ons gebied schrijven weer mee. Dit jaar 
hebben we 1 project gekozen. Het goede doel voor 
dit jaar is Joy of a Toy. Dit was ook voor het allereerste 
dictee in 2007 het goede doel, met groot succes!

Leuk en leerzaam om aan het Dictee mee te doen en 
tevens sponsor je een goed doel. Schrijf hoe je altijd 
schrijft. Gemakkelijk in de daarvoor ingerichte klas. 
Je hoeft geen bolleboos te zijn, blijf jezelf... en laat je 
sponsoren. Schrijf je in via het aanmeldingsformulier 
aan de achterzijde. Het dictee bestaat uit 200 woorden. 
Wie meeschrijft, laat zich door vrienden, buren, familie, 
medeleerlingen, school, werkgever, collega’s of een 
bedrijf sponsoren voor het goede doel voor elk goed 
geschreven woord of voor een vast bedrag. Iedere euro 
gaat naar het goede doel!

Joy of a Toy Zambia

Joy of a Toy is een werkgroep die probeert iets te doen 
aan de problemen van de Aidswezen in Zambia. Er zijn 
ongeveer een miljoen weeskinderen in Zambia. Joy of a 
Toy wil de weeskinderen op het platteland van Zambia 
een betere toekomst bieden. Daarnaast proberen ze 
tegelijkertijd de bevolking van de Zambiaanse dorpen 
hun vertrouwen en zelfredzaamheid te laten hervinden. 
Arie van Kooten uit Rozenburg is nauw betrokken bij 
Joy of a Toy. Zijn echtgenote komt uit Kalwala’s Village, 
Zambia waardoor er een hechte band is ontstaan. In 
2007 heeft men met de opbrengst van het 1e Groot 
Dictee schoollokalen, huisvesting en een keuken 
kunnen realiseren.



Voor aanmeldingen en vragen:
Peter de Jong / tillypeter@chello.nl

DICTEE VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG T.B.V. JOY OF A TOY 
Deelnemer aan het Dictee:          Leeftijd:   M/V

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Vertegenw. van bedrijf:

Het bedrag wordt door mij afgedragen in contanten of na ontvangst van een factuur door mij overgemaakt op bankrekening 
NL46 RABO 0355 7693 28 t.n.v. St. Community Service van de Rotary Club Brielle. U kunt u laten sponsoren voor een 
bedrag per goed geschreven woord of voor een vast bedrag. De blauwe vakken zijn in te vullen door de organisatie.

Op zaterdag 12 maart organiseert Rotary Club Brielle in 
Hotel van Marion in Oostvoorne het 10e Groot Dictee 
van Voorne-Putten-Rozenburg. De deelnemers laten 
zich sponsoren voor een vast bedrag of voor een bedrag 
voor elk goed geschreven woord. 

De opbrengst van dit 10e Groot Dictee is bestemd voor  
Joy of a Toy.

Het dictee wordt geschreven en voorgelezen door Klaas 
Schipper, voormalig wethouder van Brielle. Bij maximaal 

200 woorden en een sponsor voor 20 cent per goed woord 
zou dat maximaal €40,- kosten. Een hoger bedrag mag  
natuurlijk ook en meerdere sponsors met een lager bedrag 
per sponsor zorgen eveneens voor een mooi bedrag. 

Stuur uiterlijk eind februari bericht voor hoeveel personen 
je als deelnemer dit project wilt steunen. 

Bij voorbaat dank! 

Namens Rotary Brielle

ROTARY CLUB BRIELLE
www.rotary.nl/briellevoorneputteneneuropoort

Naam Sponsor Straat/Huisnr. Postcode/Plaats Per goed 
woord

Vast 
bedrag

Totaal

Sponsors zoeken is niet moeilijk 
Om je op weg te helpen... je zou het volgende kunnen vertellen:

Voor extra inschrijfformulieren ga je naar www.rotary.nl/briellevoorneputteneneuropoort. 
Ook de originele tekst van het dictee is na 12 maart op deze website te vinden.


