
 

  
 
 
 
Wie is Gio Cleophas? 

Al meer dan 10 jaar lid op de Wouwse, Gio loopt al even mee en heeft de club in deze tijd veel zien veranderen. 

Een scherpe ballotagecommissie en een vereniging waar moeilijk lid van te worden was, weerhielden hem er niet 

van met  ‘Magnum Heating’ sponsorlid te worden. 

Samen met een aantal andere sponsors en leden heeft hij op verzoek van het toenmalige bestuur, de WBC 

opgericht om meer mogelijk te maken voor de zakelijke leden en de verdere ontwikkeling van GWP. Maandelijks 

een wedstrijd met daarnaast de mogelijkheid te netwerken en zaken te doen met elkaar en te genieten van een 

lekker diner. 

Gio is al jarenlang sponsor van hole 15 met zijn voormalig bedrijf 'Magnum Heating' (sinds een jaar is hij voor 

10% aandeelhouder na verkoop van het resterend belang aan een private equity club). Binnenkort zal hier een 

andere sponsor zichtbaar zijn: Rotaid, een ander bedrijf maar daarachter dezelfde persoon als partner. 

 
Wat is de tak van sport van Rotaid? 

Gio kwam met ‘Magnum Heating’ een aantal jaar geleden in contact met Rotaid. Rotaid maakte in die periode 

standaard AED kasten, en wilde deze gaan verwarmen zodat deze ook buiten geplaatst konden worden. Magnum 

verzorgde de verwarming van deze eerste generatie kasten. Het voordeel van de verwarmde kasten is dat 

daardoor de batterij, ook in koud weer, goed blijft werken. 

Buiten plaatsen van de kasten betekent dat de AED's veel beter toegankelijk zijn, en daardoor meer mensen 

sneller geholpen kunnen worden. 

Gio weet te vertellen: van alle AED ‘s, die wereldwijd hangen werkt ongeveer 25% niet of niet correct. Dit kan 

meerdere redenen hebben, zoals een batterij die niet meer werkt of pads die verouderd zijn. 95% van de 

hartstoringen is fataal, het gebruik van een AED kan in 50 tot 60% van de gevallen ervoor zorgen dat dit niet 

fataal is door binnen 5 á 6 minuten de AED te gebruiken. 

De meest actuele unieke kast, de ‘Rotaid 24/7’ speelt in op al deze mogelijke problemen. Ook deze nieuwste kast 

is verwarmd en is voorzien van led verlichting. Het monitort het AED apparaat continu, en er is volledige 

connectiviteit ingebouwd via eigen SIM kaart en GPS. 

De kast stuurt berichten naar de aangewezen beheerders indien er een probleem is met de batterij, pads of 

verwarming. Belangrijker nog is dat de beheerders melding krijgen wanneer de kast geopend wordt en de AED 

gebruikt wordt. Zo kan er snel geschakeld worden en hulpdiensten ingeroepen worden, dit systeem betekent dus 

dat de AED altijd set-to-rescue is. 

Bekijk ook de video voor de volledige informatie klik hier. 

https://vimeo.com/391987586


Golf Wouwse Plantage is de eerste golfclub in Nederland die werkt met de Rotaid 24/7, recent zijn deze geplaatst 

bij de ingang van het clubhuis en de toiletten op hole 10. Veiligheid voor de leden en gasten is belangrijk en met 

de Rotaid 24/7 loopt de club hierin voorop. 

In samenwerking met Rotaid en Gio zijn deze kasten geplaatst. Binnenkort zal ook in de marshalbuggy nog een 

AED geplaatst worden om door de hele baan snel ter plaatse te kunnen zijn. Het sponsorbord op hole 15 zal in de 

komende tijd vervangen worden met een bord met het logo van Rotaid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mano Amica 

Naast zijn partnerschap bij Rotaid en andere activiteiten, zet Gio zich in voor het goede doel. 

Zoals Gio zegt: ‘Wie het goed heeft, moet dit kunnen delen’. 

Met zijn stichting Mano Amica zet hij zich lokaal in, voor bijvoorbeeld de voedselbank, weeshuizen en privé 

situaties waarin mensen in een situatie zitten waar ze zich niet meer zelfstandig uit kunnen redden. 

Iedere twee jaar organiseert Mano Amica in samenwerking met de Wouwse een fundraiser voor het goede 

doel. Dit zou in 2020 plaatsvinden, maar is doorgeschoven naar 2021. Dit keer zal de dag staan in het teken van 

“Stichting Hartekind” waar 75% van de opbrengsten naar toe gaat, de andere 25% wordt opgenomen in het 

algehele budget voor de eerder genoemde lokale doelen. 

Vrijdag 11 Juni 2021 wordt (hopelijk) het Mano Amica golftoernooi georganiseerd. Wilt u zich ook hard maken 

voor het goede doel en tegelijkertijd meedoen aan deze fantastische golfdag? 

Neem contact op per email via info@mano-amica.nl. 

 

Voor meer informatie over Mano Amica kunt u terecht op de website www.mano-amica.nl. 
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