
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
Rotary Club Brielle Voorne-Putten en Europoort startte in 2007 met het houden van een Groot Dictee 
ten bate van een goed doel. Inmiddels heeft het 1e Lustrumdictee plaats gevonden. 
Tijd om stil te staan bij dat eerste en misschien wel grootste project dat is gerealiseerd. Te meer 
omdat de afronding  onlangs heeft plaats gevonden. 
 
Bij de opzet van het 1e Dictee bleek dat een inwoner van Rozenburg, Arie van Kooten, nauw 
betrokken was bij het onderwijs in de breedste zin in een dorp in  Zambia, Kalwala’s Village. 
De echtgenote van Arie komt uit dat dorp waardoor er een extra band is ontstaan. 
 
Binnen Rotary wilden we zeker zijn van een paar essentiële zaken: 
 

• Komt het geld dat we binnen halen volledig ten bate van het goede doel? 
• Nota’s en foto’s dienen als bewijs dat de schoolgebouwen zijn gerealiseerd 
• Achteraf worden dan de nota’s betaald 

 
De bouw van diverse schoollokalen, huisvesting voor onderwijzers, en grotere kinderen en ook een 
keuken zijn in verschillende fases tot stand gekomen. Een sluitstuk is de bouw van leslokaal voor een 
vorm van voortgezet beroepsonderwijs. 
 
Kortom, Rotary Brielle is er van overtuigd dat dit project aan alle verwachtingen heeft voldaan. Een 
delegatie van onze club is vorig jaar op bezoek geweest en heeft zich van dit alles kunnen overtuigen. 
 
De opbrengst van het Groot Dictee 2007 was overweldigend, € 37.400 en omdat wij een aanvraag 
ingediend hadden bij de NCDO voor een bedrag van €15.800 kwam het totaal te besteden bedrag op 
ruim € 53.000!! 
 
Graag wil Arie van Kooten aan de hand van een presentatie op 10 november a.s. het gehele verhaal 
vertellen. Wij zullen als club op die avond de laatste cheque voor dit project overhandigen waarmee 
een prachtig project, waarbij we een groot deel van de lokale bevolking in dat dorp toekomst en werk 
hebben geboden, wordt afgerond. Blije mensen bij de ontmoeting met onze delegatie en op de foto’s 
getuigen van de oprechtheid van de mensen daar. 
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