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Een goed doel: Een betoverende tijd voor kwetsbare kinderen!
Dit jaar heeft Rotary Oosterbeek in samenwerking met de Stuwwalloop twee goede doelen die kwetsbare kinderen een 
onbezorgde ontspanning te geven.

Magic Care
Het eerste goede doel is Magic Care, een stichting die uit meer dan 40 goochelaars, die goochelen om het zelfvertrouwen 
van kwetsbare kinderen te vergroten. Zij geven goochelles met veel nadruk op het presenteren als artiest. Het gaat om 
kinderen die gepest worden, kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking. Magic Care komt ook in de grote 
kinderziekenhuizen (goochelen aan bed) en in Villa Pardoes (bij de Efteling). De goochelaars zijn allen vrijwilligers, maar 
het salaris is het best uit te drukken als de lach op het gezicht van de kinderen. Het is dan ook niet voor niets dat  
Hans Klok en Hans Kazan ambassadeurs zijn! 
Meer informatie: www.magiccare.nl 

Ome Joop’s Tour
Het tweede goede doel is Ome Joop’s tour, die jaarlijks een fietsvakantie organiseert voor kinderen van 10 tot 12 jaar, 
die kwetsbaar zijn of om welke reden dan ook zelf niet op vakantie kunnen. Elk jaar wordt zo voor 150 kinderen een 
fantastische vakantie georganiseerd, met even zoveel vrijwilligers die mee moeten. Een prachtig goed doel, waarbij alle 
financiële ondersteuning welkom is.
Meer informatie: www.omejoopstour.nl 

De stuwwalloop
Behalve via sponsorgelden zijn leden van Rotaryclub Oosterbeek tijdens de Stuwwalloop op 25 mei 2019 actief om 
zelfgemaakte heerlijke happen te verkopen. U bent van harte welkom bij onze stands. De netto opbrengst is geheel voor 
Magic Care en Ome Joop’s Tour.

De Stuwwalloop is bijzonder vanwege het prachtige parcours over de Stuwwal langs de Rijn en door het landschap van 
de oude landgoederen tussen Oosterbeek en Doorwerth. De Start en Finish op sportpark Hartenstein met muziek en een 
hapje en een drankje geven aan de Stuwwalloop een feestelijk en warm karakter. Dit hardloopevenement is inmiddels in 
de wijde omgeving een begrip geworden.

U kunt uw bijdrage storten via: 

• Stichting Community Service, NL 22 RABO 0385 0373 76
• onze website en App: www.rotarycluboosterbeekhelpt.nl

Wij hopen dan ook dat jullie als hardlopers onze goede doelen willen steunen. Namens Magic Care en Ome Joop’s tour 
alvast hartelijk dank! 
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