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Oosterbeek, april 2015

Zeer gewaardeerde sponsor,    

Op zaterdag 30 Mei wordt alweer de achtste Stuwwalloop gehouden met een Kidsrun (1 km of 1.65 km), hardloop wedstrij-
den van 5 km, 10 km, 15 km en een 20 km en 10 km lange Trailloop, die is uitgezet door Mudsweat Trails! 
Deze eerste Trailloop was vorig jaar zeer succesvol en heeft een duidelijk landelijk karakter qua inschrijvingen. Dit jaar is 
deze trailloop al weer binnen 2 weken overtekend terwijl er plaats is voor 1000 lopers!

De Stuwwalloop valt natuurlijk op vanwege het uitzonderlijk fraaie 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/drankje geven aan de Stuwwalloop een bijzonder karakter. In korte tijd is dit hardloopevenement een 
begrip in de wijde omgeving geworden.

Een goed doel
Door Rotary Club Oosterbeek wordt jaarlijks in het kader van een gekozen goed doel aan de Stuwwalloop meegewerkt. De 
laatste jaren zijn de goede doelen verbonden aan kinderen en hun gezondheid. De Stuwwalloop 2015 staat net als het vorig 
jaar in het teken van Keniase kinderen met een hartprobleem onder het motto: ‘Loop hard voor een kinderhart’.

In Kenia heeft een arm kind met een hartaandoening geen enkele toekomst. Aangeboren hartafwijkingen en hartklep-ge-
breken komen in dit land van beroemde hardlopers veel voor. De aandoening ontstaat door keelontsteking bij slechte hygie-
ne en het ontbreken van medische zorg.
In December 2014 hebben we met de Stuwwalloop van 2014 een geweldige opbrengst van € 17.000,– gerealiseerd. Maar 
liefst 20 kinderen met een hartziekte zijn met succes geopereerd. De kinderen werden behandeld In het Universiteits-zie-
kenhuis van Nairobi door een team van Europese hartchirurgen en cardiologen, waaronder Pieter Stolwijk uit Oosterbeek. 
De operaties werden samen met lokale Keniaanse staf gratis uitgevoerd.

Mede door het succes van vorig jaar, is het doel om ook in 2015 met de opbrengsten van de Stuwwalloop maar liefst 20 
kinderen te opereren en te genezen. Cardioloog Pieter Stolwijk zal weer direct bij deze zorg betrokken zijn. Voor het ope-
ratiemateriaal zoals kunstkleppen, maar ook voor medicijnen, transport en nazorg vragen zij uw hulp. Ook wordt er er een 
technicus opgeleid tot echolaborant. Deze technicus kan dan hartecho’s maken op plaatsen waar weinig faciliteiten zijn. Met 
uw zeer gewaardeerde bijdragen geeft u deze Keniase kinderen met een hartaandoening een nieuwe toekomst!

De eerder genoemde € 17.000,– wordt opgehaald uit sponsoring, giften van de lopers bij inschrijving en uit de verzorging 
van de catering in samenwerking met OSV Onder Ons, de lokale omnisport vereniging. Zij ondersteunen de Stichting 
Stuwwalloop bij de organisatie van de loop en stellen hun facilititeiten op Park Hartenstein ter beschikking. Meer informatie 
over dit project vind u op de site: www.hartvooreenkinderhart.nl



Rotaryclub Oosterbeek werkt in het kader van haar bijdrage aan deze Stuwwalloop graag mee aan het realiseren van dit 
project, waarbij door de directe belangeloze bijdrage van één van onze leden er zeker van kunnen zijn dat de fondsen op de 
bedoelde wijze ten goede komen aan de zieke kinderen. 

Een tweede traject waar we ons op willen richten, is aandacht voor preventie van rheumatische hartziekten, de oorzaak van 
hartklep afwijkingen. Door samen met Keniaanse artsen risicogroepen voor te lichten en te behandelen hopen we de ziekte 
verder terug te dringen.

Publiciteit en organisatie van de Stuwwalloop
De Stuwwalloop genereert publiciteit in de regionale pers, maar geniet ook landelijke aandacht. Het is een relatief jong eve-
nement (nu achtste jaargang) maar groeit snel in deelname, professionaliteit en daarmee, bekendheid. Vorig jaar namen al 
meer dan duizend mensen deel aan de Stuwwalloop. De deelnemers zijn bijzonder te spreken over de organisatie, de sfeer, 
de verzorging en service op en rond dit evenement. De deelnemers gaven in 2012 het gemiddelde cijfer 9,08. 

Uw profilering
Als sponsor bent u zichtbaar tijdens het evenement. Rotaryclub Oosterbeek zorgt voor het plaatsen van reclameborden 
met naamsvermelding, beeldmerken en logo’s, dit alles rond het terras op het sportpark Hartenstein. Ook zijn er moge-
lijkheden een stand of bedrijfswagen te plaatsen in het hart van het evenement op het binnenterrein waar de Stuwwalloop 
start en eindigt, een en ander afhankelijk van de omvang van sponsoring. 

Na afloop van het evenement verschijnt in het huis-aan-huis blad Hoog en Laag (oplage: Gemeente Renkum) een dan-
kadvertentie van Rotary Oosterbeek met vermelding van alle namen van onze sponsoren die een betere toekomst voor de 
kinderen in Kenia mogelijk hebben gemaakt.
Graag danken wij u bij voorbaat al voor uw medewerking en wij hopen u vanzelfsprekend te zien bij  
de Stuwwalloop op zaterdag 30 Mei aanstaande!

Nadere informatie
Mocht u vragen hebben en wilt u de mogelijkheden van sponsoring en profilering tijdens het evenement voorafgaand ver-
der bespreken, dan kunt u contact opnemen met de coördinator sponsorgelden, de heer P. Benedick,  
bereikbaar per email: p.benedick@backupned.nl.  
U kunt uw bijdrage storten op: Stichting Community Service, NL22 RABO 0385 0373 76

De Sponsorcommissie Rotaryclub Oosterbeek

€ 50,– tot € 250,–: Sponsoring inclusief opname in de eindadvertentie in de ‘Hoog en Laag’ 
€ 500,–:    Sponsoring op mooie canvasdoeken of houten frame met vermelding van logo  

en/of door sponsor gewenste tekst. 
€ 600,– of meer;   Naast bovenstaand canvasdoek of houten bord rond het terras bestaat de mogelijkheid om 

bijvoorbeeld een bedrijfswagen op het terrein te zetten of iets anders  
dat aan het bedrijf is gelieerd. 
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