
Groot Alphens

donderdag 12 maart 2015

Uw inschrijving is definitief wanneer het inschrijfgeld ontvangen is op rekeningnummer 
NL41ABNA056.91.76034 van Soroptimist International Club Alphen aan den Rijn onder 
vermelding van Groot Alphens Dictee en naam van de deelnemers c.q. team. U kunt  
individueel deelnemen of met maximaal 6 deelnemers een team vormen.  
Graag vermelding hiervan bij aanmelding. Kunt u niet meedoen aan het dictee, maar wel 
het goede doel steunen? Ieder bedrag is welkom op bovengenoemd rekeningnummer.

In de pauze is er een loterij met fantastische prijzen! 

Organisatie  Soroptimist International Club Alphen aan den Rijn
Locatie Groene Hart Leerpark, Pr. Beatrixlaan 4, Alphen aan den Rijn
Zaal open 19.15 uur (koffie/thee staat klaar)
Welkomstwoord 19.45 door onze voorzitter
Aanvang dictee Stipt om 20.00 uur
Kosten deelname individueel €   25,= per persoon
team € 100,= per team (maximaal 6 personen)
Aanmelden  www.grootalphensdictee.nl of geef u op via 0172-605603 
 of 06-25554135 (Arjanne Nooitgedagt)

Voor de 6e keer organiseert Soroptimistclub Alphen 
aan den Rijn het Groot Alphens Dictee. Het dictee 
is samengesteld door Pieter van Diepen, winnaar 

van diverse dictees, waaronder Het Groot Dictee der 
Nederlandse Taal. Liesbeth Spies, burgemeester van 

Alphen aan den Rijn, zal het dictee voorlezen.

www.grootalphensdictee.nl 



www.grootalphensdictee.nl 

Geweld en mishandeling binnen een relatie komen helaas veel voor in Kenia. 
Vooral in de rurale en onontwikkelde gebieden. Serah (34) heeft ternauwernood 
haar leven en dat van haar kinderen kunnen redden. Ze leeft nu in enorme armoede 
en met haar tijdelijke baantjes kan ze haar kinderen hooguit één keer per dag van 
eten voorzien. De kinderen kunnen niet naar school en tot overmaat van ramp 
staat hun hutje op instorten. Serah en haar kinderen zijn sinds kort opgenomen 
in het sponsorprogramma van Stichting Circle4Life en staan op de wachtlijst voor 
de bouw van een huis. Met uw hulp kan het huis worden gebouwd, kan het gezin 
ondersteund worden met voedselpakketten en kunnen de kinderen naar school.

Circle4Life heeft geen overheadkosten. Elke euro die binnenkomt gaat  
direct naar de projecten. Alle andere kosten, zoals reis- en verblijfkosten, 

worden niet vanuit de stichting betaald.

Circle4Life helpt niet alleen; Circle4Life verandert levens! www.circle4life.nl

Dit Groot Alphens Dictee is mede mogelijk gemaakt door:

MILIEUVERANTWOORD
drukkers

De opbrengst komt 
ten goede aan Stichting Circle4Life
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