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In reactie op het lasterstuk van journalist Logger in de Groene Amsterdammer en
specifiek aangaande mijn persoon kan ik hetvolgende mededelen .
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Sanacare
Sanacare is 10 jaar geleden ontstaan uit een initiatief om de kinderen in
Rotterdam –Zuid tandheelkundige zorg te verlenen . Vanuit mijn
liefdadigheids activiteiten voor het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam
heb ik daar een organisatie Tafelen voor Sophia opgericht en zes jaar
voorgezeten . Vandaaruit had ik goede contacten binnen Rotterdam en ook
zo binnen de gemeente . Vanuit de gemeenteraad is mij bij monde van de
heer Woudenberg , toenmalig gemeenteraadslid in Rotterdam , gevraagd
het acute tandartsen tekort in Rotterdam-Zuid te bestuderen en een
oplossing te presenteren . Dat heb ik gedaan door een enthousiaste en
kundige groep zorgverleners bij elkaar te brengen .In intensieve
samenwerking met de GGD hebben wij het probleem opgelost en tevens
belangrijke sociaal maatschappelijke zorg verleend voor onder andere de
Pauluskerk bewoners. De heer Van Montfoort , toenmalig directeur van
Achmea zorg, vond dit een goede actie en vroeg mij dit ook elders te gaan
ondernemen . Hieruit is een keten praktijken ontstaan welke op goed
moment verantwoordelijk was voor de behandeling van meer dan 60.000
patienten . Helaas valt niet te voorkomen dat bij de behandeling van
zulke aantallen patienten klachten ontstaan . Sanacare heeft in Rotterdam
met haar onderdeel Zorginstelling voor Jeugdtandheelkunde een
belangrijke plaats ingenomen in de continuiteit van de tandheelkundige
zorg voor kinderen uit de sociaal zwakkere milieus . Twee jaar geleden heb
ik mijn belang in Sanacare verkocht.
Referenties
Tafelen voor Sophia : Mevr. M.Gommers , Dhr. J.Dutilh , Dhr . B.Dura
Sanacare : Prof.Dr . A.W.P.W. van Montfoort , Dhr. J.Spoelstra
Gemeente : Dhr. Th.Woudenberg
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Vastgoed
In 2000 ben ik betrokken geraakt bij de ontwikkeling van de zorg op de
vinex locatie Carnisselande. Ik was lid van de stuurgroep en het bouwteam
van het Multifunctioneel Zorgcentrum Carnisselande , tot vandaag één
van grootste multifunctionele zorgcentra van Nederland.

Vandaaruit heb ik verdere vastgoed ontwikkelingen doorgezet ten
behoeve van zorggerelateerde functies , uiteenlopend van kleine
tandartspraktijken tot multifunctionele zorgcentra.
De naam Erasmus was een logische keuze daar ik na het afronden van het
Gymnasium Erasmianum in Rotterdam immer een Erasmiaan ben gebleven
. Erasmus Development heeft het Consorium VolkerWessels samengesteld
welke de pitch heeft gewonnen voor de bouw van een nieuw
Feyenoordstadion . Helaas is dit plan in de Rotterdamse gemeenteraad
gesneuveld.
Referenties
Dhr.J.Dura ( projectontwikkelaar , bouwer MFC Carnisselande ),
Dhr.D.Boers( Raad van Bestuur Volker Wessels )
Dhr.M.Luchjenbroers (Directeur KondorWessels projecten ),
Dhr.R.Meijer ( directeur MVSA architecten )
Dhr.B.Post ( advocaat )
Dhr.C.de Swart ( Vorig commissaris stadion Feyenoord )
Dhr. J.van Merwijk ( directeur stadion Feyenoord )
Dhr. G.van Leth
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Diner
Het door de Groene Amsterdammer aangehaalde diner in gezelschap van
malafide wapenhandelaars in 2009 heb ik nooit bezocht . De bedoelde
crimineel heb ik nooit ontmoet . ( In tegenstelling tot vele andere
Rotterdammers. Hij blijkt jarenlang vaste gast te zijn geweest van het
bekende restaurant Old Dutch in Rotterdam. Men wist echter niet dat hij
zich bezighield met zulke kwalijke activiteiten zoals later bleek ). Ik stel
nadrukkelijk dat ik afstand neem van deze ernstige laster . Journalist Bram
Logger heeft toegegeven dat hij dit niet juist formuleerde , dat hij weet
dat ik niet bij het diner aanwezig was en hij heeft zijn excuus aangeboden .
De Groene Amsterdammer heeft een rectificatie geplaatst.
Referenties
Dhr . B.Logger ,
Dhr. B.Post ( advocaat )
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Capitol Horizon
Vanuit mijn netwerk ben ik betrokken geraakt bij de energieke
veranderingen in ontwikkelingslanden . Door mijn zorgachtergrond heeft
dit geresulteerd in inspanningen en resultaten voor de Philippijnse
samenleving . Uit deze betrokkenheid ben ik bevriend geraakt met Tony
Meloto . Met zijn inspanningen voor de minderbedeelden in de
ontwikkelingslanden door middel van de stichting Gawad Kalinga is hij het
boegbeeld van liefdadigheidsinstellingen en sociaal ondernemerschap in
de Philippijnen en inmiddels in vele andere landen in en buiten Azie .
(www.gk1world.com) Ik ben de Nederlandse vertegenwoordiger van GK

en tevens lid van het Europees management . Gawad kalinga is benoemd
tot meest integere NGO van de Philippijnen .De lijst globale awards voor
GK is lang . Tony Meloto is onder andere keynote spreker voor de Planet
Workshops bij Unesco in Parijs GK en is inmiddels ook een belangrijk
liefdadigheids doel van KLM/Airfrance en Unilever naast vele andere
(300+) wereldwijd opererende ondernemingen die GK ondersteunen.( zoals
Microsoft , Cocacola , Hyundai , Shell etc ) Capitol Horizon is gevormd om
de energieke activiteiten in de Philippijnen te promoten en Europese
kennis naar de Philippijnen te brengen waarbij delen van opbrengsten en
kennis ten goede komen aan GK . De politieke stabiliteit en de positie als
één van de snelst groeiende economieen ter wereld onderbouwen deze
activiteit. Er is een board gevormd van Philippijnse en internationaal
gerespecteerde leden om Capitol Horizon en Gawad Kalinga een optimale
positie te verstrekken bij het halen van haar doelstellingen .Op dit moment
worden in Nederland samenwerkingsverbanden gevormd tussen GK en de
Rotterdam University , de Technische Universiteit Delft ,de universiteit van
Wageningen en de Philippijnse ambassade.
Referenties
Dhr. T. Meloto , ( fouder Gawad kalinga)
Dhr.G.van Leth,
Dhr. M.Fluitsma, ( KLM )
Dhr. P.Anker,Dhr. ( bestuur Rotterdamuniversity )
J.B.V. Ledda ( ambassadeur voor de Philippijnen in Nederland )
Door bovenstaande opsomming heb ik getracht een helder en feitelijk beeld te
verschaffen van een en ander om de door de Groene Amsterdammer bedoelde
actie tot beschadiging van mijn naam en integere activiteiten resoluut te
neutraliseren. Wellicht ten overvloede kan ik tevens melden dat door de
Rabobank Westvoorne een zorgvuldig integriteits onderzoek heeft
plaatsgevonden als gevolg van deze laster . De conclusie welke zij getrokken
hebben is 100% laster. Indien u meer wilt weten over bovenstaande activiteiten ,
wel of niet in verband met genoemde laster , of op specifieke onderdelen nog
andere referenties wenst sta ik graag ter beschikking .

Wim van der Torre

