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Het goededoelendictee
1. Toen in 1905 een nog nauwelijks gesettelde advocaat drie welgesitueerde medeburgers van
Chicago inviteerde voor avondlijk overleg, vermoedde geen van de vier dat hun samenzijn
zou leiden tot wat heden ten dage kan worden aangeduid als de Rotarybeweging.
2. Omdat deze founding fathers om beurten gastheer waren, kozen zij het roterende wiel als
clubsymbool. Daarna werd dit wiel de exuberante metafoor voor de rol die Rotarians
wereldwijd zich toedachten, namelijk bij uitstek vliegwiel te zijn in de samenleving. De
grootte daarvan op het briefpapier van de clubs werd congruent geacht met de mate waarin
Rotaryidealen werden gedeeld.
3. Vrouwen, ook de echtgenotes van Rotarians, bleken bij temporele absentie der mannen,
doorgaans gedoemd het huishouden te organiseren. Zonder haar exorbitante toewijding en
smijdig talent zou bij al die op maatschappelijk niveau excellerende heren het gezinsleven
excessief in het gedrang zijn gekomen.
4. Na verloop van tijd verenigden deze bijdehante toeverlaten voor man en kroost zich in hun
eigen club, die zij het binnenwiel oftewel, naar het Engels gemodelleerd, Inner Wheel
noemden, en waar zij onder meer met elkaar kwesties te lijf gingen die zich zowel binnen als
buiten het gezin konden voordoen. Zij vonden niet alleen gezelligheid en steun bij elkaar,
maar wedijverden ook met hun mannen in generositeit ten opzichte van de
minderbedeelden in de maatschappij.
5. Onder het motto 'Spellen voor Spullen' organiseert nu Inner Wheel Nijmegen, ter
gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan, dit goededoelendictee. Want er is hier ter stede
door vijf dienstverlenende organisaties een project opgezet, de Spullenhulp genoemd, dat
zich ten doel stelt tweedehands huisraad en accessoires voor hergebruik geschikt te maken
en vervolgens in een ambiance van extravagante sensibiliteit beschikbaar te stellen aan
sociaal kwetsbare mensen, zowel van autochtone als van allochtone afkomst.
6. Aangezien de dames van Inner Wheel, niettegenstaande zij op hun recentste bijeenkomst
perfect werden ingewijd in de training van blindengeleidehonden, geen verstand zeiden te
hebben van accuboormachines, compressoren, chemicaliënkasten en palletwagens, werd
door hen dit dictee georganiseerd. Uiteraard vervoert een bevriende relatie, gesponsord of
niet, alle voornoemde werktuigen con amore. Aangenomen dat u, aan dit spellingfestijn
deelnemend, ge-sms't noch ge-e-maild wordt en uiterst consciëntieus uw pen ter hand
neemt, teneinde het uitnemendst voor de dag te komen, wenst u ons Inner Wheel een
aangenaam en exquis tijdverdrijf toe.

