Stuwwalloop 2012
Rotaryclub Oosterbeek is al vijf jaar actief bij de Stuwwalloop in Oosterbeek. Door de Rotary Club
Oosterbeek wordt jaarlijks in het kader van een goed doel aan de Stuwwalloop meegewerkt, onder
meer door te zorgen voor hapjes en drankjes voor de deelnemers en hun fans. De sponsorgelden die
daarbij in 2011 zijn opgebracht, zijn besteed aan een project van vier jonge artsen om bij de
allerarmste mensen in Kenia elementaire medische zorg aan te bieden.
Stuwwalloop 2012 in teken Cusco-project Dit jaar ondersteunt de Rotaryclub Oosterbeek het
Theater & Zilversmeedproject Cusco in Peru. Het doel is het verbeteren van de levensomstandigheden
van kansarme wijk- en straatkinderen in Cusco, Peru. De Stichting Inti Huahuacuna (“Kinderen van de
zon”) maakt zich hier sterk voor. Deze Peruaanse stichting werkt naast het bieden van een veilig
onderdak en dagelijkse activiteiten voor 60 tot 80 kansarme kinderen aan een bijzonder project,
namelijk het aanbieden van theater- en zilversmeedlessen aan de kinderen die de stichting onder haar
hoede heeft. Door toneelspel leren de kinderen hun gevoelens te uiten en dagelijkse omgangsvormen te
oefenen. De lessen in zilversmeden maken het mogelijk dat zij een beroepsopleiding tot zilversmid gaan
volgen en zodoende de kans krijgen om tot de werkende beroepsbevolking te gaan behoren. De
opbrengst van het door de kinderen gemaakte zilverwerk kan weer mede gebruikt worden voor scholing
en kostendekking van de dagopvang.
Activiteiten op 26 mei Evenals voorgaande jaren zal de Rotaryclub Oosterbeek tijdens deze
Stuwwalloop zorgen voor de “inwendige mens”. Er zullen weer verscheidene kraampjes op het terrein
van sportpark Hartenstein worden opgesteld met allerhande etens- en drinkwaren. Voor de lopers wordt
dit jaar een pastamaaltijd verzorgd. Ook wordt dit jaar weer een loterij georganiseerd. De Rotaryclub
hoopt weer vele sponsors te werven. Door het plaatsen van reclameborden met naamsvermelding,
beeldmerken en logo’s worden de sponsors zichtbaar tijdens het evenement. Daarnaast hebben
sponsors de mogelijkheid een stand of bedrijfswagen te plaatsen. Met de opbrengst van haar
activiteiten wil Rotaryclub Oosterbeek het Theater & Zilversmeedproject Cusco een forse impuls geven!
Uitslag loterij Stuwwalloop 2012
Rotaryclub Oosterbeek hield in het kader van het goede doel, de "Kinderen van de zon" In
Cusco, Peru, tijdens de Stuwwalloop een verloting. De prijzen zijn op de volgende
lotnummers gevallen:
Schilderij Eef van Brakel (eerste prijs): 31
Kinderfiets: 118
Fietstas: 63, 105, 131 en 325
Boekenbon: 137
Pakket drogisterijartikelen: 181 en 254
Wie een winnend lotnummer heeft kan zich in verbinding stellen met louis.koppes@ubmglobal.eu

