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‘Ik ben van origine Indonesisch, 
en uit een gezin komend die 
zoals dat heet gerepatrieerd is 
naar Nederland uit het toenma-

lige Nederlands-Indië. Overigens ben ik 
wel hier geboren’, legt Renate vriendelijk 
als altijd uit. Vanaf kleins af aan was Re-
nate gewend om pakketten naar Indonesië 
te sturen voor de ‘arme kinderen’. In die 
pakketten zaten voornamelijk kleding en 
schoolspullen. ‘Inmiddels jaren later is die 
hulp er nog steeds. Via privé-acties in fami-
lie, vrienden -en kennissen kringen kreeg 
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Stichting Sigar Foundation is geboren
DOORWERTH – Jarenlang is ze al in touw. Met een onvermoeibare passie zamelt Renate IJkhout via grote en kleine acties 
geld in voor scholen, wees- en armenhuizen in Indonesië. Waar komt die drang toch vandaan?

ik geld binnen.’ Om nu nog meer naar bui-
ten te treden is door toedoen van Renate 
een stichting opgericht. Ook om bedrijven, 
scholen en andere instanties warm te krij-
gen voor het goede doel. De handteke-
ningen zijn nog vers, maar stichting Sigar 
Foundation is sinds kort een feit. Sigar is de 
meisjesnaam van Renate’s moeder. Van-
daar de naam.

Pakketten sjouwen
Ook dit jaar zijn er weer diverse plannen om 
geld bij elkaar te krijgen. Renate wil weer 

een markt of een Indische avond op touw 
zetten in het Doorwerthse. ‘Ik heb gekozen 
voor de mensen in Indonesië vanwege mijn 
roots. Bovendien gaf mijn moeder me dit 
al van kleins af aan mee. Hoe vaak sjouwde 
ik niet met zelf samengestelde pakketten 
naar het postkantoor. Je kunt ook mensen 
op afstand helpen. Als je maar wilt, dan 
maakt afstand niet uit’, vertelt ze verder. ‘Ik 
doe het niet allemaal alleen hoor. Het stich-
tingsbestuur bestaat naast mij uit Henk 
van den Hul, Raoul Tutuarima en Gerrie 
Beumer.’ Die samenwerking en onderlinge 
saamhorigheid geeft daarnaast nog eens 
heel veel positieve energie, vindt ze. Kijk, 
dat is nou typisch Renate.  ■  ■  ■
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V oorzitter Marco Schrader van 
de technische commissie van 
DKOD kijkt glimlachend naar 
de groep trainende pubers. 

En denk nou niet dat dit een gemakkelijke 
sport is. ‘Er zit veel meer in het spelletje 
dan mensen denken. Het is in ieder geval 
geen fysieke contactsport. Dat zie je bij 
voetbal veel meer. Bij korfbal moet je kun-
nen afvangen, aanvallen of van een afstand 
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Echt wel leuk voor kinderen
HEELSUM – In de sportzaal staat een korf. Hoewel, tegenwoordig heeft de oude korf plaats gemaakt voor een kunststoffen 
versie. Tijdens een trainingsavond gooit een van de jonge speelsters met speels gemak de bal door de kleine ring. Mm…, 
dat is toch wel knap. Hoe doet ze dat?

kunnen schieten. Elke speler heeft zo zijn 
specialiteit’, legt Marco gedreven uit.

Jeugd is welkom
Marco maakt zich een tikkeltje zorgen. 
DKOD wil graag meer jonge aanwas. ‘Op 
dit moment melden zich te weinig jonge 
kinderen bij de club. En het is zo’n leuke 
sociale sport.’ Sowieso is korfbal een unieke 
sport. Tenslotte speel je met jongens en 
meisjes samen. Verder kent korfbal geen 
winterstop zoals bij het voetbal. ‘Korfbal 
heeft een zaal- en een veldcompetitie. Dat 
maakt het erg afwisselend, ook voor de 
supporters.’ Bij DKOD traint een paar selec-
tiespelers de jonge aanwas. Erg leerzaam 
en motiverend voor de kids. 

Schoolkorfbal
Om de sport meer onder de aandacht te 

brengen heeft Marco Schrader wat be-
dacht; het opnieuw introduceren van 
schoolkorfbal in de gemeente Renkum. ‘Er 
zijn vergevorderde plannen om het korf-
baltoernooi te laten combineren met het 
jaarlijkse voetbal Tulptoernooi. Wij hebben 
al veel enthousiaste reacties van basisscho-
len ontvangen.’ Kinderen in de leeftijd van 
zes/zeven (groep drie en vier) kunnen zich 
hiervoor opgeven. ‘Je krijgt vantevoren op 
twee dagen training van ons. Dus dat zit 
wel goed’. Het schoolkorfbal toernooi vindt 
plaats op vrijdag 22 april. 

Wil jij ook die bal door de korf gooien? 
Neem gerust contact op met Marco Schra-
der.  ■  ■  ■

Internet: www.dkod.nl

E-mail: marcoschrader@hotmail.com


