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Kijk op Bodegraven-Reeuwijk biedt 

werkgever en werkzoekende een mooie kans 

om elkaar te leren kennen. Op woensdag 

6 april verschijnt een speciale uitgave 

‘Werken in Bodegraven-Reeuwijk’. 

Werkzoekende
Elke werkzoekende mag zich kosteloos presenteren in 

onze special ‘Werken in Bodegraven-Reeuwijk’. U kunt 

zich hiervoor online opgeven door op onze website 

www.kobr.nl een kleine advertentie te maken. In de 

advertentie is er ruimte voor een foto, uw naam, gewenste 

baan en een vrije ruimte van 60 woorden waarin u uzelf 

van uw beste kant kunt laten zien. U vult natuurlijk 

uw telefoonnummer en e-mailadres in en kiest welke 

gegevens in de krant mogen worden gepubliceerd. 

Uw contactgegevens liever niet openbaar maken? Kies 

dan voor een anoniem mailadres. Wij maken voor u 

een mailadres aan en zorgen ervoor dat de gestuurde 

berichten op uw eigen mailadres binnenkomen. Deze 

service staat tot zaterdag 2 april open voor iedereen die 

een (bij)baan, stage- of vrijwilligersplek zoekt. 

Werkgever
Voor werkgevers is deze special een uitgelezen kans om 

hun vacatures voor het voetlicht te brengen. Wij hebben 

speciale advertentietarieven voor een advertentie in deze 

uitgave. Alle bedragen zijn exclusief btw, inclusief opmaak 

en full-colour kleurgebruik.
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Interesse? 

Mail naar advertentie@kobr.nl of bel 0182-399266.

Uitgave Werkspecial 
januari 2015
Uitgave Werkspecial 
januari 2015

450 orthopedische opera-
ties hebben uitgevoerd en 
vorig jaar 133 kinderen 
met neurologische beper-
king hebben geholpen. 
Voorts hebben wij jongens 
opgeleid tot boekbinder en 
timmerman en meisjes via 
een naaimachineproject tot 
coupeuse. En we hebben 
micro-kredieten verstrekt 
voor het opzetten van 
eigen bedrijfjes.” 

De komende tijd staan er 
weer orthopedische mis-
sies op het programma. In 
veel gevallen gaat het om 
klompvoetjes. Maar ook 
andere beperkingen van 
orthopedische aard wor-
den behandeld. Kinderen 
met neurologische beper-
kingen, de tweede doel-
groep van SOGV, zijn veelal 

getroffen door een hersen-
beschadiging. Een hersen-
beschadiging is soms een 
gevolg van problemen tij-
dens de geboorte, soms een 
gevolg van hersenvliesont-
steking. Sommige kinderen  
hebben langere tijd in 
coma gelegen, bijvoorbeeld 
ten gevolge van malaria.

Leendert besluit: “Bij der-
gelijke orthopedische en 
neurologische missies 
voegen zich in de regel 
Congolese zorgverleners 
bij onze equipes. Want ons 
doel blijft dat zij de medi-
sche zorg aan de inwoners 
straks zelfstandig kunnen 
voortzetten.” Informatie en 
ondersteuning: www.sogv.
net.
Tekst: Karin Wagter en Paul Engels

Oorsprong 
stichting
De oorsprong van Stich-
ting Op Gelijke Voet ligt 
in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw. Schoen-
fabrikant Willem Struijs 
(1914-1999), van het 
kinderschoenenmerk 
Piedro, nam het initiatief 
voor directe praktische 
hulpverlening aan ortho-
pedisch beperkte kinde-
ren in Congo-Brazzaville. 
Onder zijn zoon Leendert 
Struijs, de huidige voor-
zitter, heeft de stichting 
haar activiteiten kunnen 
verbreden.

De Reeuwijkse fysiotherapeute Letty Hartog is regelmatig voor de stichting in Congo-Brazzaville om 
bewoners medisch te helpen

Roei- en Zeilvereniging ’Gouda’

Open Dag
Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’

zaterdag 9 april

Wil jij ook een keer roeien of zeilen op de mooie 
Reeuwijkse plassen? Dat kan ti jdens onze 

open dag op 9 april.

Kom langs tussen 11.00 en 15.00 uur en stap 
in een roei- of zeilboot. Maak kennis met onze 

gezellige vereniging. Iedereen is welkom!

Kijk voor meer info op roeienzeil.nl
of like ons op facebook.

Kom aan boord! Tot ziens op 9 april!

Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’, Notaris d’Aumerielaan 35, Reeuwijk


