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Sponsor een huis in Cambodja voor 750 euro

Stichting Toetssteen
bundelt krachten in
bouwwereld voor goed doel
Stichting Toetssteen is een vrucht die voortkomt uit de nauwe samenwerking tussen
een tweetal bedrijven: Eterno Terrazzo b.v. en C. Tomaello b.v. Beide ondernemingen
werken de laatste jaren nauw samen op zakelijk gebied en staan bekend als de meest
veelzijdige specialisten op het gebied van terrazzo vloeren en (prefab) terrazzo objecten.
Nu bundelt men ook de krachten op maatschappelijk gebied en wordt gebouwd aan
huizen in Cambodja. ‘We willen de bouwwereld enthousiast maken en ze uitnodigen
mee te doen’‚ zeggen initiatiefnemers Cor Hoogeveen en Giulio Tomaello.
De bedrijven van Cor Hoogeveen (directeur
Eterno Terrazzo) en Giulio Tomaello (directeur C. Tomaello) werken al jaren intensief
samen. ’In de bouw kan inadequate
communicatie leiden tot hoge faalkosten
en spanningen tussen partijen. Wanneer
je op basis van vertrouwen en respect
met elkaar werkt, voorkom je problemen.
Samenwerken is essentieel, daar heeft
iedereen belang bij’‚ vertellen ze ten
kantore van Eterno Terrazzo. Vanuit deze
positieve gezamenlijke aanpak ontstond
de wens om óók op maatschappelijk

gebied de krachten te bundelen. Naast
het samen bouwen aan fraaie terrazzo
vloeren, trappen en objecten, werken
beide bedrijven nu ook samen aan een
betere wereld. Het zakelijke netwerk van
Hoogeveen en Tomaello vormt de fundering
van Stichting Toetssteen, die zich momenteel inspant voor het bouwen van huizen
in Cambodja. Tomaello – met in Cambodja
werkzame familie- en Hoogeveen hebben
inmiddels samen met hun relaties uit de
bouwwereld de eerste honderd huizen
doen verrijzen in de regio Kep. Hoogeveen

zegt: ‘Vanuit onze activiteiten in de bouw
doen we allerlei contacten op, die een
grote potentie in zich herbergen. Samen
met gelijkgestemden willen we een netwerk
opbouwen dat gezamenlijk maatschappelijke projecten uitvoert.’

Samen bouwen
Het eerste maatschappelijke project omvat
het bouwen van huizen voor gezinnen in
Cambodja. Tomaello vertelt: ‘Samen met
17 deelnemers – relaties uit de bouwwereld
– zijn we 10 dagen naar Cambodja geweest.

Ter plekke hebben we de situatie ervaren.
Zowel de mooie kanten van Cambodja,
zoals de cultuur, natuur en mensen, maar
ook de minder mooie kanten die het gevolg
zijn van het Pol Pot regime waar het land
tussen 1975 en 1979 onder zuchtte. Je ziet
dat mensen vechten voor hun bestaan. Het
gaat daardoor ook echt voor je leven. Een
bijdrage wordt dan veel meer dan alleen
een munt in een collectebus.’ Hoogeveen
voegt toe: ’Natuurlijk vragen we om geld.
Voor 750 euro kun je een huisje laten
bouwen voor een gezin. Graag willen we
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echter dat mensen het ook ervaren. We
gaan in januari 2012 nogmaals met een
team naar Cambodja en nodigen iedereen uit
mee te gaan. Wie het op die manier beleeft
en meemaakt, weet waar hij aan meewerkt.
Daarbij kun je tijdens de reis in gesprek met
andere deelnemers en zo bouw je ook aan
je eigen relatienetwerk.’

Gezinnen onderdak
Wie bijdraagt aan een huis in Cambodja,
kan het laten opdragen aan zijn bedrijf
of organisatie. Elk gerealiseerd huis – en
zijn bewoners – komt met een foto op de
website van Stichting Toetssteen. Zo wordt

een gulle gift iets heel persoonlijks. Een deel
van een huis sponsoren mag ook, aldus
Tomaello. ‘Elke bijdrage helpt.’ Hoogeveen
en Tomaello verzekeren dat de volledige 100
procent van de giften voor het goede doel
wordt gebruikt.

Ziekenhuis te Phnom Penh
Inmiddels hebben een kleine 250 sponsoren
bijgedragen aan de eerste 100 huizen.
Een fantastisch begin, aldus Tomaello en
Hoogeveen. Meer is echter nodig, want de
nood is hoog. Samen met liefdadigheidsorganisatie Tabitha – onder leiding van
Janne Ritskes – in Cambodja wil Stichting

Toetssteen de bouw van een ziekenhuis
in Phnom Penh realiseren, speciaal voor
vrouwen uit de laagste inkomensgroepen.
Daarvoor is veel geld nodig, maar ook kennis
en kunde, op zowel bouwkundig als medisch
gebied. Hoogeveen: ‘Ook hier proberen
we de mogelijkheden van ons zakelijke
netwerk aan te spreken. Eterno Terrazzo en
C. Tomaello werken samen aan de bouw
van het Erasmus Ziekenhuis te Rotterdam,
waar onder meer de grootste terrazzo vloer
(12.000 m2) van Europa wordt gerealiseerd.
Natuurlijk proberen we het ziekenhuis als
organisatie dan tevens enthousiast te maken
voor een bijdrage in Cambodja.’

Samen sterk in terrazzo
Het eerste gezamenlijke project van internationale allure van decennia het toonaangevende bedrijf in Nederland en de omligEterno Terrazzo en C. Tomaello was het Bestuurscentrum voor gende landen op het gebied van prefab terrazzo. Het combineert
de Rabobank te Utrecht. C. Tomaello verzorgde onder meer een ogenschijnlijk moeiteloos het oude vakmanschap op het gebied
fraaie trap uitgevoerd in terrazzo en Eterno Terrazzo realiseerde van esthetisch terrazzo met de kennis van het moderne construcde terrazzovloer. Momenteel werken de bedrijven van Tomaello tieve beton.
en Hoogeveen aan terrazzo vloeren en objecten in de nieuwbouw
voor het Ministerie van Defensie, de JuBi-toren te Den Haag en Besparen op onderhoud
het Erasmus MC te Rotterdam. Bij alle projecten wordt geprofi- Terrazzo vergt weliswaar een grotere investering in aanschaf,
teerd van de unieke werkwijze van Eterno Terrazzo. Dankzij de maar direct daarna bespaar je reeds op het onderhoud, aldus
zelf ontwikkelde, mobiele menginstallatie voor terrazzomortel, kan Hoogeveen en Tomaello. ‘Terrazzo is zeer duurzaam en onderer tot 300 m2 vloer per dag worden gerealiseerd. Hoogeveen: houdsvriendelijk. Met de juiste schoonmaakmachine – ook
‘Ter vergelijking: bij een traditionele aanpak komt men slechts wel Diamond Cleaning System genoemd (Twister) – is water
tot 50 m2 terrazzovloer per dag. Daarbij kan een zeer constante voldoende voor het schoonmaken. Gemiddeld heb je binnen
kwaliteit worden gegarandeerd en is een hogere druksterkte drie jaar tijd de meerkosten terug verdiend, alleen op basis
te behalen.’ Daarnaast beschikt Eterno Terrazzo – als enige in van je besparing op reinigingskosten. Dan heb je tevens een
Nederland – over een tweetal hightech, radiografisch bestuurbare fantastische vloer. Een natuurlijk product. Duurzaam (100 jaar
schuurmachines. Dat is niet alleen ARBO-vriendelijker, maar geeft is geen probleem) én esthetisch. We kunnen samen in principe
de bestuurder tevens een maximaal zicht op de machine en elke vorm, kleur en afbeelding aanbrengen in een terrazzo vloer
de vloer. Tomaello is al 87 jaar actief in de bouw en sedert vele of terrazzo object.’

Draag bij!
Financieel bijdragen aan Stichting Toets
steen kan via de website
www.stichtingtoetssteen.nl. Wie zich actief
wil inzetten, of mee wil naar Cambodja om
daar te bouwen, kan contact opnemen.
Hoogeveen en Tomaello geven voor
groepen graag een lezing of spreekbeurt
over de huidige projecten. Eenieder wordt
uitgedaagd om actie te ondernemen. Bouw
mee aan een betere wereld!

Stichting Toetssteen
p/a Koningin Julianaweg 106
3155 XH Maasland
T. 06 - 53 77 57 37
E. info@stichtingtoetssteen.nl
I. www.stichtingtoetssteen.nl
C. Tomaello b.v.
Marconistraat 10
3133 KL Vlaardingen
T. 010 - 434 20 60
F. 010 - 435 68 76
E. info@tomaello.nl
I. www.tomaello.nl
Eterno Terrazzo
Hefbrugweg 26b
1332 AP Almere
T. 036 - 532 98 77
F. 036 - 532 98 73
E. info@eternoterrazzo.nl
I. www.eternoterrazzo.nl

