
Dit is de allereerste maandelijkse nieuwsflits om u nog beter 

op de hoogte te houden! 

Veel leesplezier! 

 

Skate4RKC 

Op dinsdag 27 januari heeft een groep van 7 mensen op de 

Weissensee in Oostenrijk de toertocht van de Alternatieve Elf-

stedentocht geschaatst. Deze toertocht werd georganiseerd vanuit 

stichting We Recycle & Sport 4 Kids van recyclingbedrijf Van 

Werven te Oldebroek. Het doel van het rijden van de toertocht 

was tweeledig. Zowel sportief een prestatie neerzetten als geld 

inzamelen voor het RKC. En dat is met € 17.500,- meer dan gelukt! 

De AW Groep uit Lisse deed ook mee met 3 mensen. Zij hebben 

samen een bedrag van € 6.500,- bij elkaar geschaatst. 

 

Agrarisch project 

In 2014 hebben we een begin gemaakt met het agraproject in 

Rehoboth door grond aan te kopen tegenover het René Kids    

Centre. Het agrarisch project wordt opgezet om meerdere rede-

nen. Zo willen we zelfvoorzienend worden door eigen verbouwde 

groente en kruiden te gaan gebruiken op het RKC en alles wat 

overblijft te verkopen aan lokale supermarkten. Ook willen we 

werkgelegenheid gaan creëren  voor o.a. kinderen uit ons school-

programma of voor mensen uit het dorp.  Momenteel zijn we  

samen op weg met een gezin uit Nederland, dat het project voor 

twee jaar wil gaan aansturen. Het hekwerk is geplaatst en we zijn 

druk bezig met de plannen om het terrein klaar te maken voor 

gebruik. Wij verwachten binnen afzienbare tijd de eerste zaden te 

planten! 

 

Recycling 

In 2014 heeft de gemeente van Rehoboth het RKC benaderd met 

de vraag of wij willen gaan helpen met de problemen rond de 

afvalinzameling.  Een behoorlijke klus, gezien de rotzooi in en om 

Rehoboth. Het RKC gaat samenwerken met een afval- en         

recycling-bedrijf om Rehoboth helemaal schoon te maken. Er  

liggen behoorlijk wat kansen, omdat er nu nog veel materiaal 

weggegooid en/of verbrand wordt dat recyclebaar is. 2015 gaat 

het jaar van de voorbereidingen worden om eerst het recyclebare  

materiaal te gaan verwerken. We zien uit naar een prachtige    

samenwerking met als doel een betere leefomgeving voor de  

mensen uit Rehoboth te realiseren. 
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