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ROTTERDAM - 't Is allemaal voor het goede doel dat een aantal Rotterdamse 
studenten van het ...  
 

...Heerendispuut Dolgedraaid (deels) uit de kleren is gegaan. De 25 studenten, die met ontbloot 
bovenlijf op de foto zijn gegaan, zijn ook allemaal lid van de studentenroeivereniging Skadi.  

De opbrengst van de kalender gaat naar het project “Naar school met ABCD” van A Basic Child 
Development Stichting,  en zal worden gebruikt voor de aanschaf van boeken voor een fonds 
voor kinderen om leraar te worden in “Manyu Division” in Kameroen. Meer informatie hierover 
vind u op de website (www.abcd-stichting.nl). U kunt dit project een warm hart toedragen 
middels een financiële bijdrage. Of misschien wilt u gewoon de kalender hebben, of cadeau  
geven voor een verjaardag die u nog voor de boeg heeft. Dat kan natuurlijk! 

Er zijn nog slechts een twintig tal kalenders te verkrijgen via de website van Dolgedraaid 
(www.dolgedraaid.nl).  
 
De kalender werd vrijdag (1 september) gepresenteerd aan de overige skadileden en pers tijdens 
de opening van het derde lustrum van het dispuut.  
De aandacht die ze al van de media kregen ging hen niet in de koude kleren zitten.  Zo stonden 
zij al onbloot in het Algemeen Dagblad, de Metro, de Spits, de Havenloods, en waren ze te 
beluisteren op de radio bij Froukje de Bot en op televisie bij RNN7. 
 
Een geweldige opkomst aldus. 
 
Bent u ook nieuwsgierig naar de andere foto’s kijk snel op www.dolgedraaid.nl. 
 
Zo werd dit project op 01-09-2006 aan de pers gepresenteerd, en het werd een zeer gezellige 
avond bij roeivereniging Skadi.  Momenteel zijn dus bijna alle kalenders verkocht en er is een 
geweldig bedrag opgehaald voor het project “Naar school met ABCD”. Dit bedrag werd ook nog 
eens met 70% verhoogt door Wilde Ganzen. 
 
Het bestuur van ABCD wil iedereen dan ook bedanken voor hun geweldige inzet, en we zullen 
de foto’s niet snel vergeten. We hopen volgend jaar op een tegenactie natuurlijk. Wie gaat dit 
resultaat verbeteren? 
 
Het totale eindresultaat van de kalenderverkoop van ver. SKADI  & de bijdrage van Wilde 
Ganzen voor het project “Naar school met ABCD”  is geworden:    
 

€   5 7 8 0 ,- 
 
Heren enorm bedankt namens het bestuur van ABCD 
 


