
Voor de 11e keer: 
Soroptimist Club 
Alphen aan den Rijn 
organiseert het 
Groot Alphens 
Dictee 
voor:

Vrijdag 8 april 2022

Organisatie:  Soroptimist International Club Alphen aan den Rijn

Locatie:  Groene Hart Lyceum,  
Tolstraat 11, 2405 VS Alphen aan den Rijn.

Zaal open: 19.15  uur (koffie/thee staat klaar)

Welkomstwoord: 19.45  uur door onze voorzitter

Aanvang dictee: Stipt om 20.00 uur

Kosten deelname: € 20,- per persoon (individuele deelname) 
 € 75,-  per team (maximaal 4 personen)

Aanmelden en nadere info:  www.grootalphensdictee.nl

Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is ontvangen op rekeningnummer NL41ABNA056.91.76034 van 
Soroptimist International Club Alphen aan den Rijn. Onder vermelding van Groot Alphens Dictee met uw naam óf de 
naam van uw team met de namen van de deelnemers/sters.

Bent u niet in de gelegenheid om mee te doen aan het dictee, maar wilt u wél het goede doel steunen: ieder bedrag is 
welkom op bovengenoemd rekeningnummer. Vermeld u daarbij ‘ Kolewa’.

In de pauze is er een loterij met fantastische prijzen! 

GROOT ALPHENS

DICTEE

Het dictee is geschreven door Walter Oussoren, neerlandicus  
en wordt voorgelezen door notaris Mr. J.Kroes



In Indonesië wachten veel kinderen met schisis; een hazenlip of open 
gehemelte, op een operatie. Zij wonen op de meest geïsoleerde en 
armste eilanden. Stichting Kolewa reist met hen naar Bali, laat ze 
logeren in het eigen opvanghuis ‘Rumah Bicara’ en maakt een ingreep 
in het ziekenhuis mogelijk.
 
Kinderen met schisis ondervinden problemen op meerdere vlakken. 
Eten gaat minder goed, waardoor de meesten ondergewicht hebben. 
Vaak zijn er gebitsproblemen en kunnen zij moeilijk praten. Daarnaast 
hebben deze kinderen grote kans om zonder scholing op te groeien 
en terecht te komen in een leven van isolement en verwaarlozing. 
Door een vaak eenvoudige operatie krijgen zij kans op een gezond en 
zelfstandig leven.

Voor een grote groep kinderen met gehoorproblemen zorgen wij 
structureel voor speciaal onderwijs. Ieder jaar helpen wij ongeveer 
200 kinderen. Ziektes bij kinderen proberen we te voorkomen door 
arme gezinnen toegang te geven tot schoon drinkwater middels ons 
waterfilterproject.

www.kolewa.com

DI
T 

IS
 E

EN
 ACTIE VOOR

Met uw deelname aan het Groot Alphens 

Dictee, draagt u direct bij aan het werk van 

de stichting Kolewa. Help mee deze 

kinderen een toekomst met een 

glimlach te geven! Schrijf u dus in 

op www.grootalphensdictee.nl 

en doe mee als individu 

of als team. 

vrijdag
8 april
2022

De Soroptimistclub Alphen a/d Rijn, onderdeel van de wereldwijde 
netwerkorganisatie, is in 1986 opgericht door een aantal gedreven 
vakvrouwen. Sindsdien is de club uitgegroeid tot een actieve serviceclub 
van ruim 30 vrouwen, die zich inzetten voor lokale, nationale en 
internationale projecten ter verbetering en ondersteuning van de 
positie van vrouwen en kinderen. Meer informatie: www.soroptimist.nl 

Soroptimistclub Alphen aan den Rijn heeft de ANBI status.


