VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2010

Uitnodiging voor het 7e Rondje Asperen!
Rotaryclub Leerdam organiseert op vrijdag 10 september 2010 voor de 7e keer het Rondje Asperen.
Het nu al fameuze golftoernooi rond en om het prachtige stadje Asperen. Rondje Asperen is een
fundraising-activiteit voor het project ‘Staaroperaties in Ethiopië’. Een project van de Butijari kliniek
in Ethiopië waar wij als Rotary, via de stichting Dark & Light, al jarenlang aan verbonden zijn. Iedere
keer helpen we de bevolking weer verder op weg naar een betere oogzorg.
Asperen wordt gekenmerkt door de rivier de Linge en het polderlandschap met haar dijken en fruitboomgaarden. De 10 holes- baan wordt gecreëerd met brede fairways op diverse uiterwaarden langs de Linge en
weilandpercelen in en om Asperen. Ook wordt er op een hole over de Linge afgeslagen. Een onvergetelijke
golfervaring in een normaal gesproken niet toegankelijk gebied! De Holes liggen niet naast elkaar dus wie
geen zin heeft om een stukje te lopen wordt op gepaste wijze vervoerd per boot of met paard en rijtuig.
Aanvang wedstrijd: 11.00 uur. Ontvangst met koffie en een Asperense krakeling. Bij de start ontvangt men
een lunchpakketje (2 broodjes, flesje drinken, Mars). In de baan wordt nog fruit en een flesje drinken verstrekt.
En niet te vergeten de haringkar met Coorenwijn op hole 7 of 8. De wedstrijd wordt gespeeld tot 17.00 uur.
Aansluitend is in het Dorpshuis van Asperen de prijsuitreiking en een buffet tot ongeveer 19.30 uur. In het
dorpshuis kan er zoveel gedronken en gegeten worden als men wil!
De kosten van greenfee inclusief het uitgebreide buffet bedragen slechts € 100,-.
U kunt zich inschrijven door invulling van onderstaande antwoordstrook of per email.
Versturen van de antwoordstrook kan naar: Henk van Duinkerken, Schoutlaan 3, 4147 EV Asperen,
tel. 06 53352563 of per e-mail aan: hvduinkerken@kpnplanet.nl ovv Golf. Het aantal deelnemers is beperkt.
Daarom bepaalt de valutadatum op het dagafschrift van de bank de volgorde van inschrijving. Vol is vol!
Minimale vereiste voor deelname is GVB. U ontvangt t.z.t. meer praktische informatie.

Antwoordstrook
Hierbij geef ik mij/ons op voor het golftoernooi Rondje Asperen op 10 september 2010.
Naam / namen :		

								

Adres :						

Email:

Postcode : 					

Woonplaats :

Telefoon :					

Handtekening:

Totaal:

personen á € 100,- = €

,-.

Het totale bedrag graag per omgaande storten op bankrekeningnummer 47.18.72.474 ten name van
Rotaryclub Leerdam E.O. onder vermelding van Golf. Er is beperkt plaats dus reserveer snel!

Staaroperaties in Ethiopië
Rotaryclub Leerdam geeft al vele jaren financiële ondersteuning aan de oogheelkundige
kliniek in Butajira in Ethiopië. De kliniek valt onder de Grarbet organisatie. Het project waar
we dit jaar voor werven is: Staaroperaties. Voor slechts € 35,- per operatie per persoon geven
we de bevolking weer zicht op een toekomst. De stichting Dark & Light coördineert dit
project vanuit Nederland. Voor 2010 staan o.a. 2800 staaroperaties gepland. Laten we
met elkaar proberen er zoveel mogelijk bij elkaar te golfen!

Behaalde doelen en doelstelling voor 2010 van Rotary Leerdam
Als Rotary Leerdam zijn we extra gecharmeerd van deze kliniek en organisatie omdat we structureel hulp
bieden en ook een mooie opgaande lijn zien. Als club bouw je dan echt iets op! Een korte opsomming van de
projecten die door Rotary Leerdam ondersteund zijn:
2002 Sponsoring van de behandeling van trachoom (ooginfecties in droge gebieden);
2005 Sponsoring van het Waterproject. Preventie van oogziektes aan de basis: schoon water en hygiëne;
2010 Sponsoring van het Staarproject. € 35,- per persoon, per operatie.

De kliniek
De oogheelkunde kliniek staat en draait naar tevredenheid. De kliniek functioneert volledig op particuliere
gelden en extra fondsen blijven continu noodzakelijk. Omdat veel oogproblemen terug te leiden zijn op
slechte sanitaire voorzieningen is er in 2007 vanuit de Butajira kliniek een start gemaakt met het water- en
sanitair project. Als Rotary Leerdam steunen we dit jaar het project Staaroperaties van de kliniek.

Doelstellingen van de kliniek voor 2010
- 70.000 mensen worden gescreend en behandeld voor oogziekten;
- 30.000 Trachoma (ooglid) aandoeningen worden behandeld met het medicijn TTC

- 2.800 staar operaties worden uitgevoerd
-

3.000 ooglid operaties worden uitgevoerd
Het preventieve medicijn Zithromax wordt uitgedeeld aan 375.000 mensen
6.000 brillen worden geproduceerd en uitgereikt
300 leraren worden getraind in het herkennen van oogziekte symptomen
20 (overheids-) verpleegkundigen krijgen een IECW training

We helpen een handje maar zijn er nog lang niet. Ethiopië is een bijzonder arm gebied waar eigenlijk continu
hulp nodig is. De Butajira Kliniek zou het liefst alle Ethiopiërs van hun oogaandoeningen verlossen. Dit blijft
echter een droom. Een droom die wij als Rotary Leerdam ieder keer een stapje dichterbij helpen brengen.
Help mee om de Butajira Kliniek de volgende stap te nemen. En help mee de bevolking gezonder en
daarmee zelfstandiger te maken. Goed zien is weer vooruit kunnen kijken naar een betere toekomst.
Helpt u ook mee?

