
POLIO DE WERELD UIT 
Renkumse Rotaryclubs collecteren voor strijd tegen polio 
In de week van maandag 17 tot 23 april gaan ruim 90 leden van de Rotaryclubs uit gemeente Renkum 
collecteren voor de strijd tegen polio. Polio is een virusontsteking van het centrale zenuwstelsel en komt 

vooral voor bij kinderen, en wordt ook wel kinderverlamming genoemd. 
Al ruim 20 jaar werkt Rotary samen met Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF en het US CDC aan het 
'Global Polio Eradiction Intiative' om deze ziekte uit te roeien. Polio kwam in 125 landen voor en dagelijks 
raakten duizend mensen, meestal kinderen verlamd of stierven zij. Ook in ons land was 
kinderverlamming tot in 1957 een ernstige kinderziekte die zo´n 15.000 slachtoffers heeft gemaakt. 
Polio Plus programma 
In 1985 startte Rotary het Polio Plus programma met als doel alle kinderen op aarde in te enten tegen 
polio. Rotary vrijwilligers brachten ruim $ 900 miljoen US dollar bijeen. Met dat geld werd ervoor gezorgd 
dat meer dan twee miljard kinderen het vaccin hebben ontvangen. Daardoor is wereldwijd het aantal 
ziektegevallen sterk gedaald: van 350.000 in 1988 naar minder dan 3.500 in 2000.  
Er zijn echter nog vier landen te gaan: Afghanistan, India, Nigeria en Pakistan. Daar is kinderverlamming 
nog steeds niet uitgeroeid. Er zijn nu nog zo'n 1.000 gevallen van polio per jaar. Beëindigen van deze 

vreselijke ziekte vraagt om zeer grote inspanningen. 
Niet alleen zijn de aantallen inentingen enorm, ook het gebied waarin deze mensen wonen is gigantisch. 
Bovendien is de controle op het rioolwater niet alleen noodzakelijk, het is ook een geweldig 
monnikenwerk. Mede daardoor is er veel geld nodig om aan deze ziekte definitief een einde te maken.  
Rotary bestaat dit jaar 106 jaar. Ter gelegenheid daarvan wil Rotary op een speciale manier aandacht 
vestigen op dit bijzondere project 'End Polio Now´. Zo zijn er over de hele wereld honderden acties 
gestart om geld in te zamelen.  
Collecte  
Ook de Rotarians uit de gemeente Renkum zijn gebrand in het slagen van deze belangrijke missie. Vanaf 
maandag 17 april gaan zij langs de deur met collectebussen. De financiële steun van dorpsgenoten is van 
groot belang om te garanderen dat dit laatste generatie kinderen is die zal lijden aan de permanente 
verlamming. De Rotary roept dan ook op om gul te geven aan de collectant of een financiële bijdrage te 

storten op giro 9779 t.n.v. Stichting Rotary Fondsen Nederland. 
Meer info: www.rotarycluboosterbeek.nl of op www.rotary.nl/oosterbeekkabeljauw  

    Stuwwalloop 2011 
Op 28 mei werd alweer de vierde Stuwwalloop gehouden met 1 km Kidsrun, 5 km en 10 km. De 
Stuwwalloop valt op vanwege het uitzonderlijk fraaie parcours over de stuwwal langs de Rijn en door het 

landschap van de oude landgoederen tussen Oosterbeek en Doorwerth. Ook start en finish op sportpark 
Hartenstein met muziek, hapje-drankje en spelen voor de kinderen geven aan de Stuwwalloop een 
opmerkelijk karakter. Aan de Stuwwalloop wordt jaarlijks door de Rotary Oosterbeek een goed doel 
verbonden. De sponsorgelden die de Stuwwalloop vorig jaar heeft opgebracht, zijn besteed aan de 
verbouwing van de keuken van een weeshuis in Bangladesh. Het leven van meer dan honderd 
weeskinderen is hierdoor enorm verbeterd.  
Dit jaar ondersteunt de Rotary Oosterbeek de Masai in Kenia. Vier afgestudeerde jonge artsen hebben 
het initiatief genomen om bij de allerarmste mensen van Kenia elementaire medische zorg aan te bieden. 
Gedurende een aantal dagen geven zij ver weg van de bewoonde wereld gratis medische hulp in een tent 
of bijvoorbeeld een schooltje.  
Het doel is om 10 kampen te organiseren, waarbij naast directe medische en tandheelkundige zorg ook 
aandacht gegeven wordt aan gezondheidsvoorlichting. De Oosterbeker en Rotarian Pieter Stolwijk, 

cardioloog, is nauw bij het project betrokken. Hij heeft meegewerkt in één van deze kampen en is zeer 
gemotiveerd geraakt om deze vorm van gezondheidszorg te ondersteunen. Hij begeleidt persoonlijk dit 
project. Zie voor meer informatie over dit goede doel:  
www.maahealthcareinitiative.or.ke Werkzame hulp Deelname aan de Stuwwalloop doen we in 
Nederland voor onze gezondheid en voor ons plezier. Uit luxe dus. In Kenia lopen mensen dagen voor 
een klein beetje medische zorg en om voorgelicht te worden over gezondheidszaken. Uit bittere 
noodzaak dus. In Kenia , bij de Masai, is met een klein bedrag nog heel veel bereiken. Belangrijk is de 
betrokkenheid van jonge Kenianen bij dit project. Ook de directe betrokkenheid van Pieter Stolwijk is een 
garantie dat uw sponsorgelden bij de juiste mensen terecht komen: De allerarmsten mensen van Kenia! 
Vorig jaar namen al meer dan negenhonderd mensen deel aan de Stuwwalloop. Bureau WPG Research 
uit Oosterbeek heeft de Stuwwalloop een waarderingscijfer van 8.6 toegekend, afkomstig uit een 
gehouden enquête onder de deelnemende lopers. Bijzonder te spreken zijn de deelnemers over de 

organisatie, de sfeer, de verzorging en service op en rond dit evenement.  

    Uitslag loterij Stuwwalloop 2011 
Schilderij Eef van Brakel        no. 43 
kinderfiets                             no. 212 
dinerbon voor 2 personen     no. 253 

boekenbon                           no. 108 
verwenpakket                        no. 352 
boekenbon                             no. 424 
wijnpakket                            no. 361 



verwenpakket                        no. 462 
 
Diegenen die hun prijs nog niet in ontvangst hebben genomen, kunnen contact opnemen via Ivar 
Goedings, e-mail: goedings@vlgadvocaten.nl  

 


