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van veel Nepalese vrouwen ernstig bedreigen. Door het verbeteren van 
het welzijn van de vrouw profiteert de hele familie mee.  Twee keer per jaar 
gaan teams van medische vrijwilligers op eigen kosten op expeditie naar 
Nepal. Er wordt dan samen met Nepalese artsen, gezondheidswerkers 
en gynaecologen poliklinische hulp geboden in moeilijk bereikbare 
gebieden. Zonodig worden operaties verricht in lokale ziekenhuizen  
(www.vrouwenvoorvrouwen.nl). Om een nieuw gebied te bedienen heeft 
Vrouwen voor Vrouwen ca. 10.000 € aan hulpmiddelen nodig.

De Stichting Bridge the Gap bestaat uit 
medisch specialisten (o.a. kaakchirurgen, 
tandartsen) die eveneens op eigen kosten 
als vrijwilliger de allerarmste kinderen in 
Laos met schisis en Noma behandelen. Zij 
helpen bovendien de gezondheidszorg en de 
scholing van lokale artsen en tandartsen te 
verbeteren. Schisis is een ernstige vorm van wat 
in de volksmond “hazenlip” wordt genoemd. 
Noma is een ziekte waarbij zwerende, voortvretende wonden ontstaan, 
vooral in het gezicht en hangt sterk samen met extreme ondervoeding  
(www.stichtingbridgethegap.nl). Afhankelijk van de aard van de 
aandoening kost een operatie 100, 150 of 500 euro. Dus hoe meer geld we 
ophalen hoe meer kinderen kunnen worden geholpen.

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 18 MAART 2017
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

Esther Kreukniet is schrijfster, journaliste en komt uit 

Oostvoorne. Ze geeft workshops op gebied van creatief 

en zakelijk schrijven. Sinds 2006 is ze lifestyle editor bij 

Talkies Magazine en zelfstandig communicatie adviseur 

voor het MKB. Tevens publiceerde ze de boeken Beau 

Ravage, Façade, Carte Blanche en En Passant bij Uitgeverij 

Boekerij/Meulenhoff.

Suzanne Mulder
Suzanne Mulder is al jaren werkzaam voor 
RTV Rijnmond. Ze presenteerde ruim 15 jaar 
het ochtendprogramma op de radio en is 
tegenwoordig een van de gezichten van het TV 
Rijnmond Nieuws. Suzanne Mulder treedt vaak op 
als dagvoorzitter van diverse evenementen. 

Jongeren, ouders, scholieren, politici en bekende inwoners 
van ons gebied schrijven weer mee om geld in te zamelen 
voor  2 goede doelen: “Vrouwen voor Vrouwen” in Nepal en 
“Bridge the Gap” in Laos. 

Niet alleen sponsor je een goed doel, het is hartstikke leuk 
en leerzaam om aan het Dictee mee te doen! Je hoeft geen 
bolleboos te zijn, blijf jezelf... en laat je sponsoren! Na afloop 
van het Dictee is er muziek en een loterij waarmee je leuke 
prijzen kunt winnen. Kortom: er valt een hoop lol te beleven! 
Het Groot Dictee wordt geschreven door Esther Kreukniet, 
journaliste en boekenschrijfster. De avond wordt 
gepresenteerd door Suzanne Mulder, bekend van RTV 
Rijnmond.

Schrijf je in via het aanmeldingsformulier aan de achterzijde 
en het vermelde emailadres. 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!

WAAR GAAT U VOOR SCHRIJVEN?  
Stichting Vrouwen voor Vrouwen bestaat uit medisch 
specialisten die als vrijwilligers gezondheidsprojecten 
opzetten voor vrouwen in Nepal. Deze projecten zijn gericht 
op educatie en het opsporen van verzakkingen (prolaps) van 
de bekkenorganen, zoals de baarmoeder die de gezondheid 

Esther Kreukniet



Voor aanmeldingen en vragen: rotarybrielle@gmail.com

GROOT DICTEE VAN VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG
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 lichtblauwe vakken zijn in te vullen door de organisatie.

Op zaterdag 18 maart organiseert Rotary Club Brielle in 
Hotel van Marion in Oostvoorne het 11e 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 11e Groot Dictee is bestemd voor  
Stichting Vrouwen voor Vrouwen in Nepal en stichting 
Bridge the Gap in Laos.

Het dictee wordt geschreven en voorgelezen door Esther 
Kreukniet, schrijfster en journaliste. 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 18 maart op deze website te vinden.


