
WOUDENBERG - De SWO houdt 
vrijdagavond 15 maart een the-
macafé  waarin een bepaald 
onderwerp centraal staat. Deze 
keer is het thema: ‘Hoe bouw je 
in ‘vette jaren’ aan een netwerk 
voor wederzijdse vriendenhulp 
in ‘magere jaren’ en hoe onder-
houd je zo’n netwerk’.

De bijeenkomst vindt plaats in 
het Mfc de Schans, Schans 33, in 
Woudenberg. Aanvang 19.30 uur, 
zaal open om 19.15 uur. Entree € 
2,00 inclusief een kopje koffie.

Alle senioren uit Woudenberg, 
Scherpenzeel en Renswoude zijn 
van harte welkom.

Themacafé bij SWO
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Jongeren in Sierra Leona in afwachting van hun eerste wedstrijd in heuse voetbalshirts.

WOUDENBERG - De stichting 
Friends of the African Dream 
(FAD) werd in 2006 opgericht door 
ondernemers uit Woudenberg, 
De Glind en Achterveld. Dankzij 
eigen gelden en giften hebben 
zij inmiddels duizenden mensen 
in Sierra Leone kunnen voorzien 
van eerste levensbehoeften als 
schoon drinkwater, kleding, on-
derwijs, werkgelegenheid en me-
dische zorg.

door Werner Schlosser

Bestuurslid Beppie van den Tweel 
is blij met de donaties die FAD uit de 
eigen regio ontvangt. ,,De initiatie-
ven van particulieren, kerken en ver-
enigingen zijn hartverwarmend.’’ 
Als voorbeeld noemt zij de honder-
den overtollige voetbalshirts en vele 
voetballen die de stichting vorig jaar 
ontving van VV Woudenberg en VV 
Hoogland. ,,De jeugd in Sierra Leone 
houdt net als veel Nederlandse jon-
geren van voetballen. Zelfs op het 
platteland kennen ze de namen Van 
Persie en Van Nistelrooy allemaal. Ze 
zijn dan ook reuze trots dat ze hun 
onderlinge wedstrijden nu kunnen 
spelen in echte voetbaltenues, als 
een Afrikaans VV Hoogland of plaat-
selijk VV Woudenberg.’’

Naast dit soort incidentele acties 
heeft FAD een specialiteit ontwik-
keld op het gebied van oogzorg. 
,,Voor relatief weinig geld, dertig 
euro, kun je een operatie uitvoeren 
die een leven werkelijk verandert’’, 
legt bestuurslid Bert van Dijkhuizen 
uit. ,,Blinde mensen krijgen niet 

alleen hun zicht terug, maar ook 
hun gezinsleven, hun werk, hun in-
komen en dus hun toekomst.’’ Dat 
geldt ook voor de familieleden die 
een groot deel van hun tijd moe-
ten besteden aan het bijstaan en 
verzorgen van hun blinde broertje, 
moeder of grootouder. ,,Het is echt 
ongelofelijk welke ingrijpende ver-
anderingen je met zo’n klein bedrag 
mogelijk maakt.’’

De operaties worden uitgevoerd 
in het Eye Hospital in de hoofdstad 
van Sierra Leone, Freetown, en in 
het oogziekenhuis BEHL op het plat-
teland in Lunsar. Daar is vorig jaar 
tevens het oogdruppellaboratorium 
gerenoveerd, waardoor BEHL nu zelf 

de vele duizenden flesjes met oog-
druppels kan produceren die per 
jaar nodig zijn.

De oogziekenhuizen werken nauw 
samen met de medische post van 
waaruit de FAD werkt. Deze werd 
enkele jaren geleden door een lo-
kale aannemer, samen met de 
plaatselijke bevolking, compleet 
gerenoveerd op kosten van Friends 
of the African Dream. De post, in 
het plattelandsplaatsje Sumbuya, 
biedt zorg aan circa 5000 inwoners 
binnen een straal van 25 kilometer. 
De werkzaamheden worden onder 
andere begeleid door FAD-bestuurs-
lid Berend Scheaffner en oogarts 
Wim Klein Poelhuis. Zij organiseren 

oogspreekuren, verwijzen patiënten 
door naar de oogziekenhuizen en 
leiden verpleegkundigen op in de 
oogzorg.

De afgelopen twee jaar zijn dank-
zij FAD ruim vijfhonderd staarope-
raties uitgevoerd. Alleen al de eerste 
twee maanden van 2013 hebben 
driehonderd mensen op deze ma-
nier letterlijk uitzicht gekregen op 
een compleet ander leven.

Andere activiteiten van de stich-
ting betreffen onder meer projecten 
op het gebied van onderwijs, werk-
gelegenheid en emancipatie. Meer 
informatie over Friends of the Af-
rican Dream is te vinden via www.
stichting-fad.org

‘Reuze trots 
op echte 
voetbaltenues’

FAD opent Sierra Leone de ogen

Kinderkoor De Nachtegaaltjes is niet meer.

WOUDENBERG - Kinderkoor de 
Nachtegaaltjes is jarenlang een 
begrip geweest in Woudenberg. 
Na 47 jaar zijn ze nu als laatste 
kinderkoor in Woudenberg ge-
dwongen te stoppen door een 
teruglopend ledenaantal. De kin-
derkoren van de Voorhofgemeen-
te en de katholieke Catharinapa-
rochie zijn al veel eerder gestopt. 

door Hannie Lamberink

Ook vorig jaar was het ledenaan-
tal van de Nachtegaaltjes al behoor-
lijk gedaald, maar het bestuur koos 
ervoor het nog een jaartje aan te 
kijken. Nu heeft het bestuur van 
Jubilate Deo waar het kinderkoor 
onder valt, besloten dat het leden-
aantal van ongeveer 10 kinderen te 
weinig is om door te gaan omdat er 
te weinig zicht is op groei van dat 
ledenaantal. Vooral jongens zijn er 
bij het kinderkoor te weinig doordat 
zij meestal meer in sport geïnteres-
seerd zijn.

Enkele koorleden gaan nu op zoek 
naar een ander koor om bij te zin-

gen. Het koor heeft in het verleden 
ook wel eens opvoeringen gehad zo-
als het sprookje Repelsteeltje, waar-
bij meer gedaan werd dan alleen lie-
deren zingen maar dit vergt zoveel 
energie en inzet van begeleiders en 
vrijwilligers dat dat geen optie voor 
de toekomst meer is. Lange tijd was 

Ineke Bos-Strootman uit Lunteren di-
rigente. Nu is dat sinds april 2012 Ar-
jan Veen. Hij studeert orgel en heeft 
meer koren onder zijn hoede zoals 
Soli Deo Gloria uit Scherpenzeel. De 
heer De Smit van het bestuur van 
Jubilate Deo vertelt: ,,’Als bestuur 
vinden we het heel jammer dat het 

niet lukt om kinderen te motiveren 
voor het zingen van geestelijke liede-
ren maar dat is iets wat helaas bij de 
tegenwoordige tijd hoort en waar we 
weinig aan kunnen veranderen. Ook 
is zingen heel gezond vanwege de 
ademhaling en het ontspannende 
effect ervan maar dit aspect spreekt 
kinderen niet zo aan.”  De Smit ver-
volgt: ,,Het was de bedoeling om een 
slotconcert te geven in de Dorpskerk 
maar dit ging niet door in verband 
met een dubbelboeking van de diri-
gent. Nu hebben we de weeksluiting 
in Groenewoude gekozen als afslui-
tend optreden van het koor.’’ 

Vrijdagavond 1 maart om 18.30 in 
de Serre van Groenewoude was het 
kinderkoor voor het laatst te horen. 
Ze zongen een achttal paas- en pas-
sieliederen. Ds. Sloof verzorgde een 
meditatie. Maandag 4 maart is er 
voor het laatste groepje gemotiveer-
de leden een gezellig samenzijn om 
zo de activiteiten te besluiten. Jon-
geren vanaf 18 jaar die graag willen 
zingen zijn voortaan welkom bij het 
grote koor van Jubilate Deo.

Laatste optreden Kinderkoor de Nachtegaaltjes

WOUDENBERG - Op de website 
van Welzijn Leusden staat een groot 
aanbod van vrijwilligersvacatures 
in de plaatsen Leusden, Renswou-
de, Scherpenzeel en Woudenberg. 
Zin om iets nieuws aan te pakken? 
Neem dan contact op met het Steun-
punt Vrijwilligerswerk van Welzijn 
Leusden, adres: Larikslaan 2,  3833 
AM in Leusden, tel: 033 - 4343229, e-
mail infovrijwilligerswerk@welzijn-
leusden.nl. Voor vrijwilligersvacatu-
res: www.welzijnleusden.nl

Reinaerde, locatie de Heygraeff, is 
op zoek naar begeleiders voor het 
G-elftal. Van september t/m mei, 

twee keer per maand heeft het G-
elftal op zaterdag een voetbalwed-
strijd, de ene keer thuis (voor in 
de middag), de andere keer uit (‘s 
ochtends). Vervoer wordt geregeld. 
Heeft u een passie voor voetballen, 
bent u enthousiast en geduldig en 
gaat u graag met mensen met een 
verstandelijke beperking om? Kom 
dan het G-elftal coachen.

Ook is de Heygraeff op zoek naar 
een vrijwillig zwemmaatje voor een 
vrouw met verstandelijke beperking 
die in het dorp woont. Zij houdt 
van structuur en vindt het fijn om 
samen met een vrijwilliger te gaan 
zwemmen. Zwemliefhebbers die het 

leuk vinden om met mevrouw naar 
het zwembad te gaan, kunnen con-
tact opnemen voor meer informatie.

Gezocht wordt ook een vrijwillig 
maatje voor een mevrouw (50+) uit 
Woudenberg. Mevrouw gaat niet al-
leen naar buiten en wil dit samen 
met een vrijwilliger weer oppakken. 
Ze heeft een hondje. Gezocht wordt 
een vrijwilliger die vlot en begripvol 
is en duidelijk zijn/haar grenzen aan 
kan geven. Maatjesproject Samen 
komt graag met deze vrijwilliger in 
contact. Meer informatie bij coördi-
nator Lara Jonkers, 033 - 4672140 of 
l.jonkers@kwintes.nl.

Vrijwilligers gezocht voor g-voetbalteam

Uitslagen Bridgeclub 
Scharuk
WOUDENBERG - De leden van Scha-
ruk waren 26 februari weer bijeen 
voor de vaste bridgeavond. Er werd 
ambitieus bridge gespeeld in een 
gezellige sfeer. Het resultaat was:
Lijn A
1 Wil Boterman en Tine van Vliet  
61.11%
2 Jan Kuiper en Dick Schouten 60.42%
3 Hilbrecht Haan en Jeannette Ver-
meul 64%
4 Yvonne Crena Uiterwijk en Jeltje 
Voortman 57.64%
5 Jaap Timmermans en Jeanette Unk  
57.29%
6 Joke Kieft en Wilma van Geresteijn  
54.86%
7 Paul van Blarkom en Alex van der 
Linden 54.17%
8 Joop Strooper en Dick van Wijngaar-
den 52.78%
9 Truusje van der Brink en Rineke van 
Egdom 52.43%
10 Jacob en Ineke van Leeuwen 
43.40%
Lijn B
1 Ries Brouwer en Alie Druijff  62.11%
2 Wiebe Albertsma en Ties Naute 
59.01%
3 Evert Jan en Ineke Schoon 57.66%
4 Bert van der Velden en Jacques van 
der Kooij 56.63%
5 Jo Geneugelijk en Ineke Jansen 
Duighuizen 53.78%
6 Clary van den Berg  en Nico de Bie 
53.62%
7 Nel Kroese en Jelly Vlot 53.54%
8 Hilde van der Ende en Mirjam Otten 
52.73%
9 Elly Haykens en Herma Mosmans 
52.32% 
10 Henny Seykens en Joan van Wijn-
gaarden 52.07%

Handwerkatelier in 
Cultuurhuis
WOUDENBERG - Kunst en Cultuur 
Woudenberg in het Cultuurhuis 
start woensdagochtend 13 maart 
met een handwerkatelier. In het 
handwerkatelier is iedereen wel-
kom die interesse heeft voor breien, 
haken, borduren en verder verwant 
handwerk. Het ontmoeten van 
hobbygenoten is een gezellig sa-
men zijn, maar ook bedoeld om te 
inspireren, technieken van elkaar te 
leren en patronen uit te wisselen.
Het handwerkatelier wordt gehou-
den elke tweede woensdag van de 
maand. De kosten zijn € 5.-per keer 
en  wordt de ochtend gehouden 
van 9.30 -11.30 uur. Opgave en in-
lichtingen: Sarianne van Oosterum, 
tel. 033-2864483, 06-30670363 of 
Nanda van de Peut, tel.  033-2863511, 
06-44514523, e-mail: nanda@ate-
lierziezo.nl , www.atelierziezo.nl 

Afvalprogramma bij 
Geeresteingroep
WOUDENBERG - De 
Geeresteingroep start een afval-
programma in samenwerking met 
Wilma Meijer, diëtist van Advies-
centrum voor Voeding en Diëten.
Afvallen kan niet alleen door ex-
tra te bewegen. Ook de voedings-
gewoontes moeten worden aan-
gepast. In twaalf weken wordt 
aandacht besteed aan beweging, 
voeding en leefstijl. Het team dat 
hier achter staat bestaat uit fitnes-
sinstructeurs, een fysiotherapeut 
en een diëtist. Op drie momenten 
in de week wordt een actief be-
weegprogramma aangeboden. 
Daarnaast leer deelnemers in vijf 
groepsbijeenkomsten tips en trucs 
die helpen af te vallen en op ge-
wicht te blijven. Vooraf aan de bij-
eenkomsten is er een individueel 
weegmoment met kort advies. Ge-
plande start april 2013.
Meer informatie staat in een folder 
die te downloaden is van de websi-
te: www.spcgeerestein.nl/fitness-
woudenberg of www.dietistwou-
denberg.nl of bel SPC Geerestein  
033 - 286 1983 of Wilma Meijer  06-
440239968.
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Eigen nieuws te melden? 
Leuke foto/film gemaakt? 

Plaats het op: 

woudenberger.nl


