
De nieuwsflits van maart met de laatste nieuwtjes!  

Veel leesplezier! 

 

 

Vrouwenreis 2015 

Van 9 tot en met 19 maart 2015 heeft een groep van 16 vrouwen 

de lange reis naar Namibië ondernomen om zelf te kunnen zien 

en ervaren wat het René Kids Centre doet en betekent voor   

Rehoboth en omgeving. Het is een indrukwekkende en            

emotionele reis geworden, vol nieuwe ervaringen en indrukken. 

De komende week zal er een uitgebreid verslag van één van de 

vrouwen op de website te lezen zijn. 

  

RKC Running team 

Het RKC running team bestaat uit twee atleten uit Rehoboth, te 

weten Wendelinus Amesho en Johannes Skrywer. We willen dit 

team graag uitbreiden met een aantal talentvolle jongeren, die 

onder leiding van coach Lukets Swartbooi (voormalig wereld-

topper) drie keer in de week samen trainen. Het doel van deze 

trainingen is om deze jongeren op te leiden en hun talenten zo 

goed mogelijk te benutten, zodat zij een doel hebben in hun leven. 

Bovendien zijn zij zo een mooi voorbeeld  voor andere jongeren in 

Rehoboth. Op de eerste training waren er 8 jongeren. We hopen 

dat deze groep langzaam zal groeien. 

 

RKC Golfdag 2015 

Iedereen met een warm hart en een echte passie voor golfen kan 

op donderdag 28 mei 2015 deelnemen aan de RKC golfdag bij het 

Rijk van Nunspeet (18 holes shotgun of clinic). Na afloop wordt er 

een veiling gehouden. 

Door middel van deze golfdag willen we een substantiële bijdrage 

ophalen om de kinderen van het Rene Kids Centre een betere toe-

komst te geven. Naast een flinke dosis gezelligheid is het subdoel 

elkaars Nederlandse netwerk te verbreden en te versterken. We 

starten met 18 holes shotgun om 11.00 uur. Twijfel niet en schrijf 

je in! 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar                            

golfdag@renekidscentre.nl. 

 

Nie uwsfl its 2  

Maart 2 0 1 5  Dit gaan aan! 
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