
  Rotary Whee ls  E indhoven 

 

8 oktober 2011  

Op weg naar The Gambia !  

 
Rotary Club Eindhoven   
80 jaar actief in en betrokken bij de 
samenleving. 

OVERZICHT VAN DE 
SPONSORING 
 

• Onze vrienden - bijdrage aan de 
BBQ op 6 juni bij Peter en Line. 

• Rotary Club Eindhoven Centrum 

• Deelnemers aan de Rally 

• 2connect-IT alle communicatie en 
IT infrastructuur tijdens de rally 

• Autobedrijf J. Janssen Nissan 
Nuenen, Kruisakker 14,  
5674 TZ  Nuenen 
Olaf Janssen - directeur   

• Uw initiatieven en bijdragen (ook 
in natura) worden op prijs 
gesteld. 

• … 

• … 

 

  

    In totaal zullen wij (Rally rijders) 
garanderen Euro 10.000,-- bij 
te dragen aan ons goede doel! 

 
 
 
Wie gaan er mee? 
Auto 1:  Paul en Eugenie  
Auto 2:  Jan-Pieter en Peter Veltman 
Auto 3:  Joep en  vacature 
Auto 4:  Peter en Line  
Auto 5:  Joke en Boudewijn 
 

 

De Route 
In 20 dagen van 
Antwerpen naar Banjul 

www.rotarywheelseindhoven.nl 

Rotary Club Eindhoven 
80 jaar Lustrum project 

“Seyone Community Building” 

 

 



 ONS CLUBPROJECT 
Zoals de Rotary Website omschrijft 
organiseren wij als Rotaryclub Eindhoven 
op gezette tijden activiteiten om goede 
doelen te ondersteunen. Het initiatief 
“Rotary Wheels Eindhoven, Op weg naar 
The Gambia!”  is één van die projecten 
en afkomstig uit een overleg onder de 
nieuwe leden. En zoals ieder project 
heeft ons project ook voortrekkers nodig. 
De in deze leaflet genoemde personen 
gaan werkelijk naar The Gambia! Zij 
gaan de uitdaging aan om de doelstel-
lingen te realiseren! Het doel is om een 
mooi project in The Gambia te 
ondersteunen. En dat op een 
constructieve manier, niet alleen een 
druppel op de gloeiende plaat. 
5 Clubleden zullen met 5 APK 
goedgekeurde auto’s (geen barrels) 
vertrekken naar Banjul, The Gambia om 
deze te doneren aan de Seyone 
Community. De opbrengst van de auto’s 
en de bijdragen uit sponsoring komen 
ten goede van de bouw van een 
multifunctioneel community centrum in 
Seyone. Maar dat kunnen we natuurlijk 
niet alleen. De ondersteuning van onze 
eigen club geeft ons al erg veel 
voldoening. Naast onze eigen 
persoonlijke bijdrage en die van de ons 
goedgezinde sponsors, rekenen wij ook 
op uw support aan het goede doel! 
 
Hartelijk dank, 
 
De deelnemers van “Rotary Wheels 
Eindhoven, op weg naar The Gambia”. 

SEYONE COMMUNITY 
BUILDING 
 
-------- Originele bericht --------  
Onderwerp: Re: Seyone Community 

Building 
Datum: Thu, 7 Apr 2011 05:59:45 -

0700 (PDT) 
Van: Ebrima Badjie 

<nanetobra@yahoo.ca> 
Aan: Paul van den Boom 

<vdboompaul@gmail.com> 
 
 
 

 

Dear Mr. Van Den Boom and Rotary 
 
Thank you for your interest to help our village 
of Seyone.  we very much appreciate the 
gesture. 
 
In answer to your questions:  Seyone Village 
Development committee is a registered 
organisation with The Gambia Government 
created by the natives of Seyone  Village.  All  
the members of this body are natives of 
Seyone village.  This village council was 
created and approved by the villagers and is 
subject to checks by both the villagers and 
government authorities.   

      The land for the multi-purpose centre is 
owned by the community of Seyone.  It 
is community land. 
 
The community of Seyone will contribute 
to the project by:  !) providing the land, 
which they have made available. 2) The 
community of Seyone will provide all 
manual labour during construction.3) The 
community of Seyone will also be 
responsible for providing any locally 
obtainable material needed for the 
project. 4) Once constructed, the 
community of Seyone will provide the 
machines for sewing, materials for cloth 
tie and dye, and also provide training for 
the village youths, especially for the 
village women. 
 
I hope your questions are answered.  If I 
can be of further assistance, please do 
not hesitate to contact me. 
 
Once again, on behalf of  the people of 
Seyone village, I thank you for caring.  
May God Bless You. 
 
Thank you  
With Best Regards 
Chairperson-Seyone Village Development 
Committee 

Voor meer informatie over dit project: 

www.rotarywheelseindhoven.nl  

 

Hierbij bent u van harte 
uitgenodigd op onze BBQ sponsor 
avond op maandag 6 juni vanaf 
18.00 uur bij Peter en Line 
Koppens in de tuin. 
Wij rekenen op u! 


