
De Dutch Marines Rowing Challenge is een fundraising project 
door Mariniers voor Mariniers.  

 
Help ons om onze buddy’s te helpen die nu de prijs betalen voor onze vrijheid.

“Een marinier die valt laat je niet liggen, die help je overeind!” 
 

Vrijheid is niet vanzelfsprekend, er heeft altijd iemand een prijs betaald. 
 

De ‘1665’ Kaart 
 

Wij leven in vrijheid. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Wij moeten onze vrijheid koesteren. 
 

De mariniers van het Korps Mariniers -opgericht in 1665- strijden al meer dan 350 jaar voor onze vrijheid, 
ons land en beschermen onze koopvaardij. Het Korps Mariniers voert vaak, in opdracht van de 

Verenigde Naties, voor de wereldgemeenschap vredesmissies uit over de hele wereld. 
Er wordt geopereerd in het hoogste geweldsspectrum. Helaas raken daarbij sommigen van ons 
lichamelijk of psychisch beschadigd. Zij hebben de rest van hun leven te kampen met ernstige 

geestelijke en / of lichamelijke trauma’s. 

 
Ik word donateur van de Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC)

Naam: Adres:
Postcode: Plaats:
Telefoon: E-mail:
Rekeningnummer:

Ik doneer € 16,65 per :

 Maand   Kwartaal  Half jaar       Jaar

 Ik doneer € ____________ (zelf bedrag invullen) per maand / kwartaal / half jaar / jaar*                    

(*doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

 Ik doneer éénmalig € _______________ (zelf bedrag invullen)

MACHTIGING

 Ik machtig de DMRC om mijn donatie automatisch van mijn rekeningnummer te incasseren.

 Ik maak mijn donatie zelf over op de bankrekening van de DMRC.

Handtekening: _____________________Datum:________________Plaats:_________________      

Ingevulde kaart opsturen naar:  
 
Penningmeester DMRC, Fazantenkamp 325,  3607 CR MAARSSEN. 
Of scannen en doormailen naar funding@dmrc.nl.
Bankrekening DMRC:  NL 78 INGB 00 06 7133 44  



Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC)
Het doel van de vereniging DMRC is roeien voor- en met buddy’s in nood. Met zeven trainingslocaties 
verspreid over heel Nederland, biedt de DMRC  iedere oud- of actief dienende marinier de mogelijkheid 
om zich door middel van sloep-roeien actief in te zetten voor buddy’s in nood. De leden van de DMRC 
helpen buddy’s die nu de prijs betalen voor onze vrijheid. Want mariniers zorgen voor elkaar, zowel 
tijdens als na hun actieve diensttijd; “We will leave no man behind”.

Buddyhulp
De leden van de DMRC richten zich op (oud) mariniers met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), 
met een verslaving (drank- of drugs gerelateerd) of met andere geestelijke en fysieke problemen. Jaar-
lijks wordt door de leden van de DMRC bepaald voor welke doelen er geroeid wordt. Dit zijn concrete 
doelen zoals acute buddyhulp, externe psycho-hypno therapie, hulp aan de kinderen en nabestaanden 
van omgekomen mariniers of kerstpakketten voor oud-mariniers die een extraatje kunnen gebruiken 
rond de feestdagen. 

Samenwerking
Binnen de vereniging is een speciale commissie buddyhulp ingesteld. De belangrijkste taak van de 
commissie buddyhulp is om hulpvragen te verwerken en te zoeken naar een voor de buddy geschikte 
oplossing / behandeling. De commissie buddyhulp onderhoudt daarvoor contact met het COM (Contact 
Oud Mariniers) en de SDM (Stichting Dutch Marines).
Beide organisaties hebben een lange traditie met hulpverlening en beschikken over een goed netwerk 
van professionele hulpverleners. Ook hebben zij veel kennis in huis als het gaat om de organisatie rond 
hulpverlening.

DMRC en KNGF Geleidehonden
Daarnaast werkt de DMRC samen met KNGF Geleidehonden. KNGF Geleidehonden verzorgt de 
opleiding van buddyhonden voor mensen met PTSS. 
Sommige (oud-)mariniers kampen met angstaanvallen, nachtmerries, slapeloosheid, sociaal isolement 
of andere PTSS-klachten. Een speciaal getrainde buddyhond van KNGF Geleidehonden kan een
oplossing zijn. Deze zorgt voor rust, regelmaat en meer bewegingsvrijheid. Ook kent de buddyhond 
praktische vaardigheden waarmee hij zijn baas ondersteunt. Zo kan hij bijvoorbeeld zijn baas wekken 
bij nachtmerries.

Buddyhonden
KNGF Geleidehonden zorgt voor buddyhonden met een rustig, stabiel en sociaal karakter. Deze
honden zijn uit het juiste hout gesneden om buddyhond te zijn. Ze zijn goed opgevoed, gehoorzaam
en getraind in het omgaan met situaties die voor hun baas moeilijk zijn. De training wordt afgestemd

De opleiding van buddyhonden wordt nauwgezet begeleid door ervaren hondeninstructeurs en
deskundigen op het gebied van PTSS. (Oud-)mariniers die baat kunnen hebben bij een buddyhond, 
worden onder begeleiding van deskundigen geselecteerd.

De Dutch Marines Rowing Challenge is een fundraising project
door Mariniers voor Mariniers. 

Help ons om onze buddy’s te helpen die nu de prijs betalen voor onze vrijheid.
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