Altijd actueel: de weekkrant.nl

woensdag 5 januari 2011 Groot Vlaardingen pagina 21

Bijzettafel

Service

Dierennieuws

Eigen nieuws

Stijlvol
en erg
praktisch

Alle medische
diensten op
een rijtje

Praktische
weetjes
over dieren

Deel bijzondere
ervaringen met
onze lezers

www.deweekkrant.nl/webwinkel

www.grootvlaardingen.nl

www.deweekkrant.nl/baasenbeest

www.grootvlaardingen.nl

Giulio Tomaello
bouwt huizen
wel, maar de kans op ziektes is
groot. Zelfstandig kunnen zij
niet tot een betere toekomst komen. Als wij hen daarbij helpen,
kan dat wel.” Giulio Tomaello
vertelt vol passie over ‘zijn’ project. Uniek aan zijn project is dat
al het ingelegde geld ook echt
naar de bevolking in Cambodja
gaat. “Reiskosten worden allemaal zelf betaald.” Dit jaar heeft
de stichting zich tot doel gesteld
om honderd huizen te bouwen.

Giulio Tomaello, directeur van
het Vlaardingse familiebedrijf Tomaello, ging een jaar
geleden met zijn gezin naar
Cambodja. Zij zagen daar
veel mooie, culturele dingen
maar ook de mindere kant.
Inwoners op het platteland
die echt niks hebben. “Deze
mensen kunnen niets van de
grond af krijgen.” Tomaello
besloot daarom de stichting
Toetssteen te starten.

Cambodjanen
moeten zelf
voor de huizen
gaan betalen

u Jos Hemme
U Vlaardingen
“In Nederland kunnen wij ons
hier niets bij voorstellen, maar
zij hebben in Cambodja gewoon
bijna niks. Toch zijn de bewoners daar enorm vriendelijk.
Het hele gezin leeft in een hutje
van palmbladeren. Zij weten niet
beter. In de zomer komen er veel
natte regenperiodes voor. Hun
hutjes bieden dan geen beschutting meer. Mensen overleven dat

“Want een huis is het belangrijkste voor een mens”, vindt
Tomaello. “We gaan betonnen
huizen bouwen. Dat biedt veel
zekerheid, kan niet gaan rotten
en biedt ook nog eens schaduw
onder het huis. Dat is iets wat er
bijna niet is.” Bijzonder is dat de

Cambodjanen zelf ook voor het
huis moeten betalen. “Zij moeten er een jaar voor sparen maar
dan is het daarna ook echt hun
eigen huis. Zij moeten er moeite
voor hebben gedaan. Dat voelt
voor de mensen zelf beter. Zij
kunnen zich ook niet voorstellen dat wij hen willen helpen.
Zij zijn daar erg beduusd over.”
Tomaello is blij verrast dat er zo
veel vrienden en familieleden
positief reageren op zijn opgerichte stichting Toetssteen. “Ook
veel zakenrelaties zijn enthousiast. Het is voor mij persoonlijk
erg mooi om te merken dat ik
mensen kan aansteken met mijn
betrokkenheid. Daar ben ik trots
op. Ik haal er ook veel motivatie
uit om dit heel goed te doen. Erg
mooi is dat je mensen die je niet
kent nu een bestaansrecht geeft.
En dat ik er zelf ook echt heen
ga om te bouwen, maakt de actie
heel persoonlijk.” Er zijn al veel
mensen die hebben gedoneerd
aan de stichting Toetssteen. De
tussenstand is 65 huizen. “Elke

Drie werknemers van zijn bedrijf en Giulio Tomaello gaan in Cambodja aan de slag.
tien euro extra is bij deze actie
mooi meegenomen. Geld storten kan altijd nog want de actie
gaat lang door. Volgend jaar willen wij ook waterreservoirs gaan
bouwen.” Tomaello besluit: “Ik
hoop dat straks wat mensen het
van mij over willen nemen. Dan
kan het een nog groter project
worden. Iedereen kan een steentje bijdragen!”
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Van het bezoek en het bouwen wordt een film gemaakt
Van het Vlaardingse bedrijf bouwen wordt een film gegaan vier mensen mee naar maakt. Een huis sponsoren
Cambodja: Theo van der kost 750 euro. “Dan mag je
Plas, Peter Mersch, Alireza het ook een naam geven.”
Chalaki en Giulio Tomaello Informatie:
zelf. Van het bezoek en het www.stichtingtoetssteen.nl.

Sportief
Afslanken
Inschrijven voor de januari-cursus
Met ruim 20 jaar ervaring in sportief afslanken bieden wij
nu onze afslank cursus nieuwe stijl. Nu onbeperkte keuze
uit ons complete programma.
Onze diëtiste maakt aan de hand van een aantal metingen
voor u een persoonlijk voedingsadvies, afgestemd op uw
energiebehoefte.
En 10 weken lang wordt
wordtuudoor
doorhaar
haarbegeleid.
begeleid.
Gedurende de cursus onbeperkt gebruik van sauna, power
plate en ons complete les- en traininingsprogramma.
Hierbij wordt u door ons geadviseerd over welke
activiteiten voor u het meest geschikt zijn. Wij houden
natuurlijk rekening met uw persoonlijke voorkeur.

NOOIT HEKWERK BESTELLEN

In de afgelopen 20 jaar bereikten al meer dan 3000
mensen een gezond gewicht met onze formule.

Kom naar de gratis
informatiebijeenkomst:
In de Holywijk op
dinsdag 11 januari
om 20.00 uur.
In de Westwijk op
woensdag 12 januari
om 20.00 uur.

... Zònder ...

GATE & GARDEN TE BELLEN!
Chr. Huygenweg 9
Hoefsmidstraat 46a
Watertoren 49f

Hellevoetsluis
Hoogvliet
Dirksland

Tel. 0181 - 398300
Tel. 010 - 4167488
Tel. 0187 - 602035

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur

www.gateandgarden.nl

Tijdens de cursus
Sportief Afslanken
mag er
onbeperkt
gesport
worden!
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Tino Hoogendijk

Sport & Fitness
Holywijk, Zwaluwenlaan 478 Vlaardingen • tel.: 010 - 474 94 50
Westwijk, Blois v Treslongstr. 151 Vlaardingen • tel.: 010 - 460 02 60

Informatie/inschrijven ook op: www.tinohoogendijk.nl

