
GEWELDIGE OPBRENGST BIJ STUWWALLOOP OOSTERBEEK 
2010! 
 
De Stuwwalloop betekent voor Rotary Club Oosterbeek een 

fantastische mogelijkheid om fondsen te werven voor het jaarlijks 
geselecteerde Goede Doel, waarbij dit jaar gekozen is voor de 
verbetering van de keuken van het Holland House in Bangla Desh. Dit 
kindertehuis richt zich op opvang van met name weeskinderen, ca 
110, en een tweetal leden van onze Rotary Club Oosterbeek zijn 
direct betrokken bij dit Holland House, we weten daardoor zeker dat 
al het geld goed besteed zal worden. 
 

Rondom de loop hadden wij evenals vorige jaren een 6 tal kraampjes georganiseerd waar een ruim 
assortiment aan etenswaren werd aangeboden, deels met producten welke om niet beschikbaar werden 
gesteld door lokale winkels! Hier is wederom dankbaar gebruik van gemaakt zowel door lopers maar 
zeker ook door ouders van kinderen die aan de Kidsloop deelnamen, toeschouwers, officials etc. Voor de 

kinderen waren verder tal van speelmogelijkheden opgesteld. 
 
Naast de fondsenwerving zijn wij als Rotaryclub Oosterbeek zeer actief geweest in het benaderen van 
sponsors, veelal lokale, en door een iets gewijzigde aanpak zijn de meeste leden betrokken in deze 
fondsenwerving en met een geweldig succes! Een laatste activiteit met als doel het genereren van geld 
voor dit Goede doel was middels een verloting, met een aantal prachtige prijzen, veelal ter beschikking 
gesteld door sponsors, de hoofdprijs was evenals vorige jaren een prachtig ter plekke gemaakt schilderij 
door kunstschilder Eef van Brakel, wij danken hem bij deze opnieuw voor deze prachtige geste! 
 
Onze overige sponsors, ruim 50, zullen wij in advertentie in de Hoog en Laag bedanken, tevens was er 
de gelegenheid om op of rond het Hartenstein-terrein bekendheid te geven. Wij danken onze sponsors 
bij deze en zijn er trots op het resultaat van deze dag, het werd om 20.15 vertaald in een cheque ter 

waarde van maar liefst 15.000 Euro, welke aangeboden werd door onze voorzitter Rob Mosterd aan 
Steven Bannink. 
 
Als laatste willen wij alle leerlingen van het Dorenweerd College bedanken die deze dag hebben gebruikt 
voor het verkrijgen van studiepunten voor de maatschappelijke stage, ook wij mochten er een aantal aan 
onze staf toevoegen. 
 
Als Rotary Club Oosterbeek kijken wij terug op een zeer geslaagde dag, waarbij ook de geweldige 
samenwerking met zowel de Stichting Stuwwalloop als ook met de vereniging O&O niet onvermeld 
mogen blijven. We zien al weer uit naar het volgende jaar!  

   ROTARYCLUB OOSTERBEEK PARTNER STUWWALLOOP OP 29 
MEI 2010! 
 
 
De Stichting Stuwwalloop organiseert nu al weer voor de derde keer 
dit succesvolle sportevenement bedoeld voor het gehele gezin. Er is 
dit jaar een verwachting van zeker 1000 lopers, waarvan een groot 

deel afkomstig vanuit onze Gemeente Renkum. Dit is bijna 20% meer 
dan vorig jaar, en een deel van deze lopers bestaat uit 250 lagere 
schoolkinderen die al benaderd zijn door de Stichting met mooie 
Looppaspoorten! 
 
 
Ook dit jaar is Rotaryclub Oosterbeek weer partner in de organisatie 

van deze loop waarbij er opnieuw een aansprekend Goed Doel is gekozen. 
 
 
Het Goede Doel 
 

Het Goede Doel dat Rotaryclub Oosterbeek dit jaar heeft gekozen is het ondersteunen van een lang 
gekoesterde wens van het Holland House in Bangladesh, een kindertehuis wat zich vooral richt op al of 
niet gehandicapte kinderen vanaf 5 jaar. Het tehuis staat open voor alle kinderen, ongeacht de 
godsdienstige achtergrond. In de meeste gevallen gaat het om weeskinderen of verschoppelingen, die 
nauwelijks de mogelijkheid hebben om te overleven, in totaal gaat het momenteel om 110 kinderen. Wij 
proberen tijdens deze Stuwwalloop voldoende geld bijeen te brengen om een gebouwtje inclusief keuken 
te kunnen realiseren. Men kookt veelal op de grond in de buitenlucht en soms in een hutje met open 
vuur er is meer ruimte nodig. Een extra doel is dat ook begeleiders en “moeders” met de kinderen 
kunnen leren koken en bakken voor ouderen zodat zij in de toekomst iets hebben geleerd waar ze wat 



aan hebben voor de rest van hun leven. We stellen ons een eenvoudig ingerichte keuken voor met een 
stenen fornuis met wat kookplaten en een stenen oven en afhankelijk van de opbrengsten met nog meer 
kookmateriaal. Tijdens het evenement zal Rotaryclub Oosterbeek op het middenterrein van Sportpark 
Hartenstein, waar start en finish plaatsvinden gelden voor dit Goede Doel verzamelen, ook zullen wij een 
tent hebben ingericht waar we het idee zullen presenteren. Het land Bangla Desh waar ca 150 Miljoen 
mensen wonen is een land dat net als Nederland een continu gevecht levert met het omliggende water, 
er zijn veel overstromingen! Lopers en bezoekers van de Stuwwalloop worden wederom verrast door een 

heerlijke catering, en voor kinderen zal er opnieuw een bijzondere verrassing zijn Tevens zullen er loten 
verkocht worden, waarvan de trekking aan het einde van de loop zal plaatsvinden en evenals in vorige 
jaren zijn er een aantal prachtige prijzen te winnen! Wij nodigen een ieder dan ook van harte uit om op 
zaterdag 29 Mei vanaf 16.30 aanwezig te zijn, de eerste groepen schoolkinderen vertrekken om 17.00. 
Rotaryclub Oosterbeek. 
 
Het Holland Children House ( www.stichtingfaridpur.nl/ne/proj_kindertehuis) 
 
Het district Faridpur met zijn hoofdstad Faridpur met bijna een miljoen inwoners ligt ten westen van de 
grote rivier Patma, het district Faridpur een van de armste districten in het toch al arme Bangladesh. Er 
zijn veel ontheemde kinderen die op een of andere manier maar aan de kost moeten zien te komen en 
dus nauwelijks een kans op een goede ontwikkeling hebben. Begin 2003 ontstond het idee om zelf een 

kindertehuis te gaan bouwen. Na een oriënterend bezoek in Bangladesh aan verschillende instellingen 
werd in samenspraak met de lokale Faridpur Welfare Foundation besloten het kindertehuis te baseren op 
het concept van SOS-kinderdorpen. In 2004 is door onze locale zusterstichting Faridpur Welfare 
Foundation een stuk land aangekocht van ruim 2 hectare,eEen billboard langs de weg kondigde de komst 
van het kindertehuis al snel aan: Begin 2006 is gestart met de bouw van 3 appartementsgebouwen met 
elk 3 verdiepingen. In 2007 werd begonnen met de afrondende tweede fase. Eind december 2007 waren 
alle appartementsgebouwen helemaal klaar en daarmee was het Holland Children House volgens plan 
gerealiseerd. Momenteel hebben 110 kinderen er een tehuis. Begin 2007 is op het terrein van het 
kindertehuis begonnen met de bouw van een school voor basisonderwijs. Kort na het gereed komen van 
het eerste lokaal is de eerste groep kinderen van het kindertehuis al in februari 2007 naar school 
gegaan. In de loop van 2007 is de school geheel afgebouwd en in gebruik genomen. De school heeft nu 
zes lokalen.  

 


