Groot Dictee Geldermalsen 2013
De goededoelenblues
1 Naar verluidt vindt er geleidelijk aan een devaluatie plaats van het goede doel; er is
namelijk heden ten dage sprake van een aaneenschakeling van charitatieve projecten
en jammer genoeg zorgt dat ervoor dat er mensen zijn die en plein public durven te
verkondigen dat het teveel aan beneficianten de goededoelenmarkt langzaamaan
versjteert.
2 Tegenwoordig zamelt de hoi polloi naar hartenlust geld in om lieden te kunnen
helpen die het écht nodig schijnen te hebben: sputum sproeiende open-tbc-patiënten,
bedoeïenen met flatulentie, mama’s-kindjes (mamma’s-kindjes) met een navelbreuk en
zelfs voor het re-integratieproces van een Hilversummer of Bussumer dégénéré lijdend
aan een dissociatieve fugue wordt de centenbak opgehouden.
3 Er moeten ook opeens per se allerhande on-Nederlandse activiteiten worden
georganiseerd om al die hulpbehoevende organisaties te ondersteunen, zoals
didgeridoowedstrijden, rock-’n-rollcompetities en project X-feesten; gelukkig zijn
de miss-wet-T-shirtverkiezingen met lascieve gogogirls voorzien van turkooizen
halskettinkjes ons tot op heden nog bespaard gebleven.
4 Verder wordt er in armetierige achterafzaaltjes door Jan en alleman wat afgetai-chied,
ge-jeu-de-bould, geskatet en gebaseballd, waarbij natuurlijk van tevoren de hele familie
gevraagd is een royale sponsorbijdrage te leveren.
5 Eveneens organiseert elke zichzelf respecterende inzamelingsorganisatie
op-en-top bourgondische dinertjes, waarbij men de gasten over het algemeen ontvangt
met een amuse-gueule begeleid door een flûteje champagne of sekt, gevolgd door een
flinke portie borsjtsj in een emaillen pan of een ragout van paardenvlees in maderasaus,
afgesloten met een overheerlijk bavaroistje: zeker geen McDonald’s-maaltijd!
6 Zo’n lucullusmaal vindt vaak plaats in de vipruimte van een renaissanceachtig
kasteel, in een majesteitelijk vertrek met verfijnde stucornamenten en -reliëfs, met
een aan Tiepolo’s duizelingwekkende centripetale hemelgewelven herinnerende
plafondschildering en een trompe-l’oeil voorstellende en van gebrand glas voorzien
venster, waarbij op de achtergrond een a capella zingend a-capellakoortje zorgt voor een
mooi gregoriaans tunetje.
7 Allemaal quatsch natuurlijk, want het voorgaande geldt uiteraard niet voor de Rotarians
uit Geldermalsen; zij nemen hun serviceacties gelukkig wel au sérieux en zij hebben zich
de afgelopen tweeënhalf (twee-en-een-half) jaar bijvoorbeeld met verve ingezet voor de
Nepalese kinderen en voor de Stichting Leergeld West-Betuwe, en met de gezamenlijke
steun van de plaatselijke Rabobank en medesponsor HOBO hifi zorgen zij er ook nog
eens voor dat de door hen geïnde pecunia op de goede plaatsen terechtkomen: zij zijn
dus geenszins harteloos!
8 Dus bij dezen roep ik u van ganser harte op: wilt u een goed doel steunen, wendt u zich
dan tot de Rotary!

