
Pubers, ouders, politici en bekende inwoners van ons gebied schrijven mee en sponsoren samen ons project in Ethiopië.
Leuk en leerzaam om aan mee te doen en tevens een goed doel te sponsoren. Schrijf hoe je altijd schrijft. Gemakkelijk in de

daarvoor ingerichte klas. Je behoeft geen bolleboos te zijn, blijf jezelf en… laat je sponsoren voor elk goed woord.

Schrijf je in via het aanmeldingsformulier aan de achterzijde. Het dictee bestaat uit circa 200 woorden.
Wie meeschrijft, laat zich door vrienden, buren, familie, baas, collega's of een bedrijf sponsoren voor elk goed geschreven

woord of voor een vast bedrag.

Onder leiding van Burgemeester Opstelten wordt door de Rotary Club Brielle op zaterdagavond 5 april 2008 in HetWapen
van Marion te Oostvoorne het Groot DicteeVoorne-Putten-Rozenburg gehouden. Dit om een zo groot mogelijk bedrag

bijeen te brengen voor een waterproject in Ethiopië. Goed water is noodzakelijk om de daar veel voorkomende oogziekte
trachoom te voorkomen. Het project wordt in samenwerking met een locale organisatie onder leiding van Blind Care

uitgevoerd en de werkzaamheden bestaan uit de aanleg van leidingen, tappunten en handpompen. Hygiëne is van groot
belang, maar als er geen goed water is dan lijkt dat onbegonnen werk.Wij willen ons sterk maken dit voor elkaar te krijgen

en we verwijzen naar de verdere toelichting over dit mooie project.

Zaterdag, 5 april 2008 in de zaal van het Wapen Van Marion te Oostvoorne

Inloop vanaf 18.45 uur, aanvang programma 19.15 uur
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Eén 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 mo-
gelijk in samenwerking met bestaande organisaties.

Secretariaat D. Monster, Bachstraat 34, 3223 TA  Hellevoetsluis
Tel.:0181-451412, fax: 0181-453281; e-mail: D.Monster@pn.nl



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

Op zaterdag 5 april 2008 organiseert de Rotary Club Brielle in Restaurant Van Marion te Oostvoorne het 2e Groot Dictee Voorne &
Putten en Rozenburg. De deelnemers laten zich sponsoren voor een vast bedrag of voor een bedrag voor elk goed geschreven woord.
De opbrengst is bestemd voor het realiseren van een waterproject in Ethiopië. Wij willen er voor zorgen met behulp van onze sponsors
dat de bevolking in dat gebied goed water krijgt door de aanleg van leidingen, aftappunten en een aantal pompen. De daar veel
voorkomende oogziekte trachoom kan voorkomen worden met een goede hygiëne en dat begint met goed water ! 
We hopen € 20.000 binnen te krijgen en we kunnen rekenen op een verdubbeling van de NCDO, die dit soort projecten vanuit de
overheid steunt, zodat we het begrootte bedrag van circa € 40.000 beschikbaar krijgen. Naar verwachting zullen weer ruim 100
deelnemers hun best doen zo veel mogelijk woorden goed te schrijven en er zijn bovendien nog wat leuke prijzen te verdienen voor de
besten onder hen. Bij maximaal 200 woorden en een sponsor voor 20 cent per goed woord zou dat voor hem/haar maximaal € 40
kosten. Hoger mag natuurlijk en meerdere sponsors met een lager bedrag per sponsor zorgt ook voor een mooi bedrag.
Stuur me uiterlijk 22 maart bericht voor hoeveel je als deelnemer dit project wilt steunen. Wij kunnen dan de avond voorbereiden en
de deelnemers kunnen natuurlijk nog een weekje flink oefenen voor het goede doel. Bij voorbaat dank !

Rotary Club Brielle

Voor  aanmeldingen en vragen:
Daan Monster, Bachstraat 34, 3223 TA  Hellevoetsluis
Tel: 0181-451412, fax: 0181-453281, e-mail: D.Monster@pn.nl

DICTEE VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG t.b.v. EEN WATERPROJECT IN ETHIOPIË

Na invulling graag faxen, mailen of bezorgen aan bovenstaand adres.

Deelnemer aan het Dictee: ...................................................................................................................
Leeftijd: .............. jaar 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
1413.54.313 t.n.v. Rotary Club Brielle.

Eventuele overige sponsors graag op een volgblad bijvoegen. Nieuwe formulieren kun je opvragen bij Daan Monster. 
E-mailadres: D.Monster@pn.nl. Wanneer een sponsor voor een vast bedrag wil sponsoren, moet dit voor een bedrag van
minimaal € 50,00. de blauwe vakken zijn in te vullen door de organisatie.

Naam sponsor  Straat/huisnr.  Postcode/Plaats  Per goed woor d Vast bedrag  
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