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PREVENTIE
E D U C AT I E

Golf4health
Voor de derde keer zijn ze op Golfclub
Kleijburg te vinden. Bekende Nederlanders
die een balletje slaan voor het goede doel.
Waren het er in het begin zes, inmiddels zijn
het er 25 waarmee de golfbaan op vrijdag
14 juni volledig bezet is. Onder de noemer
Golf4health zetten onder onderen Willem
van Hanegem, Nelli Cooman, Tom Okker,
Betty Stöve, Willeke van Ammelrooy en
Diederik Jekel zich dan in voor Health Promotors. Een organisatie die zich bezighoudt
met gezondheidseducatie in Zuid-Afrika.
De opzet van de golfdag is geld inzamelen voor
het goede doel. Vertegenwoordigers van bedrijven gaan met een van de celebraties de 18 holes
langs. Bedrijven betalen voor deelname aan het
event 250 euro per persoon. Een zogenaamde
flight biedt ruimte aan maximaal drie personen.
Aan elke flight wordt een bekende Nederlander
toegevoegd. Er wordt die dag niet alleen gegolfd.
De deelnemers worden officieel ontvangen met
koffie en wat lekkers, ze krijgen een lunchpakket
aangeboden, een aangeklede borrel, snacks met
een drankje op de baan en een diner. Het is voor
bedrijven een geweldige kans om met zakelijke
relaties te golfen en van gedachten te wisselen met
mensen uit de wereld van sport, politie en entertainment.
BN’ERS
De BN’ers zijn Betty Stöve, Diederik Jekel, Ernst

Daniel Smid, Jon Karthaus, Koert-Jan de Bruijn,
Klaas Wilting, Marco Bakker, Mariska van Kolck,
Nelli Cooman, Olga Commandeur, Ramon Beuk,
Reim Reimers, Rene en Willy van de Kerkhof,
Steven Brunswijk, Tom Okker, Willeke van
Ammelrooy, Willem van Hanegem en Winston
Post.
Aan Golf4Health zijn ook ambassadeurs
verbonden, die zich breder dan alleen op de golfdag inzetten voor het goede doel. Dat zijn René
van de Kerkhof (voormalig topvoetballer van
PSV), Mariska van Kolck (zangeres en actrice),
Tom Okker (voormalig toptennisser) en Klaas
Wilting (oud-hoofd communicatie politie), .

EERSTE AFSLAG
Voorzitter Jisk Nijdam van de Vrienden van de
Health Promoters verricht de officiële opening van
Golf4health. Peter Rijneveldshoek, de voorzitter
van Golfclub Kleijburg, neemt samen met ambassadeur Mariska van Kolck de eerste afslag voor
zijn rekening. Vanaf één uur ’s middags, wanneer
ook de wedstrijd van start gaat, is publiek welkom
op de golfbaan. Er staan langs de baan diverse
kraampjes met eten en drinken. Het idee van de
organiserende Stichting Vrienden van de Health
Promotors is om uiteindelijk een evenement te
hebben als het concept van de KLM Open.

De golfwedstrijd duurt tot een uur of zes. Tijdens
de prijsuitreiking aan het begin van de avond
wordt ook de opbrengst bekendgemaakt.

Health Promotion South africa trust is een nonprofitorganisatie die in de townships van
zuidelijk afrika voorlichting en training geeft op
het gebied van hygiëne, gezondheid en het
voorkomen van ziekten. nog altijd komen elk
jaar duizenden mensen om, vooral kinderen, als
gevolg van gebrekkige kennis over hygiëne en
het voorkomen van ziekten.
Kinderen overlijden aan diarree, infecties en
andere ziekten die door eenvoudige basisvoorlichting en trainingen aan hulpverleners en de
lokale bevolking voorkomen kunnen worden.
De Health Promoters bieden basisvoorlichting
en trainingen met uitstekende en veelbelovende resultaten. Health Promotion South africa
is gevestigd in Zuid-afrika met ondersteunende
organisaties in europa en de Verenigde Staten
van amerika.
Health Promoters South africa trust is opgericht
door twee gepassioneerde volksgezondheidswerkers. Ze zagen de dringende behoefte aan
gezondheidseducatie in Zuid-afrika. Deze
urgentie blijkt wel uit de Zuid-afrikaanse statistieken die elk jaar weer een alarmerende
substantiële toename laten zien van sterfgevallen door uitdroging en chronische/infectieuze
ziekten.
De Health Promoters geven gratis workshops
gezondheidseducatie in de townships rond
Kaapstad, zoals Khayelitsha, Mfuleni, Langa,
Kayamandi en athlone). Deze educatie omvat
alle belangrijke informatie en praktische vaardigheden over hygiëne, het bevorderen van
gezondheid en het voorkomen van ziekten en
hoe ermee om te gaan. onderdeel van het
educatieprogramma is het opleiden van geselecteerde mensen uit deze gemeenschappen
als helpers, zodat zij anderen in de lokale taal les
kunnen geven. in deze gebieden gaat het
om 15.000 à 20.000 mensen die informatie
over gezondheidszorg en leven verbeterende
gewoonten krijgen.
Mensen in zuidelijk afrika leren op deze manier
hoe zij beter kunnen zorgen voor hun eigen gezondheid en die van hun families en vrienden.
Dit helpt om levens te redden en hun gezondheid te verbeteren. Maar het werk van Health
Promoters stelt ze ook in staat, vooral vrouwen,
om zichzelf meer te leren waarderen, om meer
vertrouwen in hun eigen bekwaamheid te
hebben en om beter inzetbaar te zijn.
Meer informatie op www.golf4health.nl
en www.healthpromoters.co.za

