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Het Groot Dictee van
Voorne-Putten-Rozenburg

2009

Het Groot Dictee van
Voorne-Putten-Rozenburg

2009

ZATERDAG 16 MEI IN DE ZAAL HET GROENE STRAND 
VAN HOTEL HET WAPEN VAN MARION IN OOSTVOORNE

INLOOP VANAF 18.45 UUR, AANVANG PROGRAMMA 19.15 UUR

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 de burgemeesters van Brielle en Westvoorne wordt door de Rotary Club Brielle 
Voorne-Putten en Europoort op zaterdagavond 16 mei 2009 in Het Wapen van Marion in Oostvoorne 
het Groot Dictee Voorne-Putten-Rozenburg gehouden. Dit om een zo groot mogelijk bedrag bijeen te 

brengen voor het Kondanani-project in Malawi. Daar is de bouw van een groot woonhuis voor 
weeskinderen wier ouders aan aids overleden zijn, uiterst belangrijk. Het Kondanani-project is in 

1998 opgezet door de Friezin Annie Chikhwaza-Terpstra en haar man dr. Lewis Chikhwaza Kondanani 
(= zorg voor elkaar). Het doel van Kondanani is opvang, opvoeding en onderwijs van deze 

weeskinderen. De Rotary Club Brielle wil zich sterk maken voor hen een huis te laten bouwen.

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.

Secretariaat D.Coumou, Wiel 20, 3232 ES Brielle
Tel. 0181 413250, fax. 0181 410321, e-mail: daan.coumou@planet.nl

Pubers, ouders, politici en bekende inwoners van ons gebied schrijven weer mee en sponsoren 
samen ons project in Malawi. 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 hoeft 

geen bolleboos te zijn, blijf jezelf…en laat je sponsoren voor elk goed woord.



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

Rotary Club Brielle

Voor  aanmeldingen en vragen:

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: ...................................................................................................................

...................................................................................................................

Naam sponsor Straat/huisnr. Postcode/Plaats Per goed woord  Vast bedrag 
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Op zaterdag 16 mei 2009 organiseert de Rotary Club Brielle in Hotel Van Marion in Oostvoorne het 3e Groot Dictee 
Voorne-Putten-Rozenburg. De deelnemers laten zich sponsoren voor een vast bedrag of voor een bedrag voor elk goed geschreven 
woord. De opbrengst is bestemd voor de bouw van een familiehuis voor weeskinderen in het kinderdorp Kondanani in Malawi. De 
ouders van deze kinderen zijn overleden aan aids en zij worden nu opgevangen in een speciaal dorp dat opgericht is op initiatief van de 
Friezin Annie Chikhwaza en haar man dr. Lewis Chikhwaza Kondanani.
We hopen 15.000 euro binnen te krijgen en we hebben een subsidieaanvraag ingediend bij de NCDO, die dit soort projecten vanuit de 
overheid steunt, zodat we het bedrag mogelijk kunnen verdubbelen tot 30.000 euro. Naar verwachting zullen weer ruim 100 deel-
nemers hun best doen om zoveel 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 euro 
kosten. Een hoger bedrag mag natuurlijk ook en meerdere sponsors met een lager bedrag per sponsor zorgen eveneens voor een mooi 
bedrag.
Stuur me uiterlijk 2 mei bericht voor hoeveel personen je als deelnemer dit project wilt steunen. We kunnen dan de avond 
voorbereiden en de deelnemers kunnen nog even oefenen voor het goede doel. Bij voorbaat dank! 
Namens Rotary Club Brielle en de kinderen van het kinderdorp Kondanani in Malawi.

Daan Coumou, Wiel 20, 3232 ES Brielle
Tel. 0181 413250, fax. 0181 410321, e-mail: daan.coumou@planet.nl

DICTEE VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG T.B.V. KONDANANI-PROJECT IN MALAWI

Het bedrag wordt door mij afgedragen in contanten of na ontvangst van een factuur door mij overgemaakt op bankrekening 
3557.69.328 t.n.v. St. Community Service van de Rotary Club Brielle.

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



Rotary Club Brielle

Naam sponsor Straat/huisnr. Postcode/Plaats Per goed woord Vast bedrag 
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Voor  aanmeldingen en vragen:

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: ...................................................................................................................

...................................................................................................................

Daan Coumou, Wiel 20, 3232 ES Brielle
Tel. 0181 413250, fax. 0181 410321, e-mail: daan.coumou@planet.nl

DICTEE VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG T.B.V. KONDANANI-PROJECT IN MALAWI

Het bedrag wordt door mij afgedragen in contanten of na ontvangst van een factuur door mij overgemaakt op bankrekening 
3557.69.328 t.n.v. St. Community Service van de Rotary Club Brielle.

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


