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Kerstlichtjes voor Water 

Het duurt niet lang meer of het is Kerstmis, het feest van het licht. Een 
feest dat wij gezellig doorbrengen met familie en vrienden, een feest ook 
dat voor velen van ons een moment van bezinning is waarbij onze 
gedachten uitgaan naar diegenen die het niet zo goed getroffen hebben en 
waar onze steun van grote betekenis is voor hún welzijn. 

Na het succesvol afronden van het waterproject dat Rotaryclub 
Amersfoort-Regio in 2010 had geadopteerd, hebben wij ook dit jaar 
weer het initiatief genomen om in Ghana een project te adopteren dat is 
gericht op de verbetering van de watervoorziening. Het gaat om de 
aanleg van een watervoorziening voor een regionaal centrum in West-
Ghana: een gemechaniseerde boorput met pomp voor de primaire 
watervoorziening. Dit centrum biedt op dit moment onderdak aan 120 
studenten en ontvangt verder honderden bezoekers. De aanwezige 
watervoorziening is hier volstrekt niet op berekend. Het belang van een 
betrouwbare voorziening voor de studenten is groot. Het gaat om 
drinkwater en ook om een voorziening ter verhoging van de hygiëne. 
Primaire levensbehoeften dus.! 

Langzaam maar zeker wordt een traditie geboren: op de Varkensmarkt in 
Amersfoort zal ook dit jaar weer een circa 15 meter hoge Kerstboom 
worden geplaatst waarin héél veel Kerstlichtjes gaan branden. Het aantal 
lichtjes dat brandt is afhankelijk van uw bijdrage.  
 
Wij vragen u als maatschappelijk betrokken ondernemer zoveel mogelijk 
lichtjes te sponsoren, bijvoorbeeld door evenveel lichtjes te sponsoren 
als u werknemers in dienst heeft. De lichtjes kosten € 2,- per stuk. 
Als tegenprestatie bieden wij u naamsvermelding van uw bedrijf aan in 
een bedankadvertentie en – indien u 250 of meer lichtjes sponsort – 
wordt uw logo ook op een scherm in een diashow geprojecteerd voor 
een raam op een eerste verdieping op een prominente plaats op de 
Varkensmarkt. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om als hoofdsponsor 
op te treden. Indien u 750 lichtjes sponsort, zal uw onderneming als 
hoofdsponsor worden vermeld in de diashow en in alle verdere 
publicaties. 

De boom zal op vrijdag 9 december worden geplaatst en feestelijk wor-
den onthuld door alle Kerstlichtjes in de boom te ontsteken. 

Doe mee en laat uw lichtjes dit jaar ook voor anderen schijnen! 
Namens Rotaryclub Amersfoort-Regio  
Menno Broers, voorzitter 
Ton Voortman, secretaris 

Inschrijfformulier 

Ja, wij doen mee en bevestigen hiermee onze deelname aan de 
“Lichtjes voor Water”-actie 2011 waarvan het batig saldo geheel 
ten goede komt aan het watervoorzieningsproject in Ghana. 

Naam bedrijf:………………………………….. 

Naam contactpersoon:…………………………. 

Adres:…………………………………………… 

Postcode/plaats………………………………….. 

Telefoon:………………………………………... 

E-mail adres:……………………………………. 
 

Aantal kerstlichtjes dat u sponsort: …………à € 2,- per lichtje. 
 
Het totaalbedrag wordt dan: €………… 

Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken op rekening 48.08.15.275 
t.n.v. Stichting CS Theo Hülsenbeck Fonds o.v.v. “Lichtjes voor Water”. 

Het ingevulde inschrijfformulier stuurt u - bij voorkeur vóór 1 dec. - naar: 
Rotaryclub Amersfoort-Regio, Postbus 2756, 3800 GJ Amersfoort.  
U kunt het formulier ook faxen naar: 084 - 746 1479 of uw deelname met 
opgave van het aantal lichtjes per E-mail sturen naar: 
lichtjesvoorwater@dekey.info  

Namens de Fundraisingcommissie van Rotaryclub Amersfoort-Regio 
danken wij u hartelijk voor uw deelname. 

Indien u nadere informatie over de Lichtjes voor Water actie wenst of wilt 
optreden als hoofdsponsor, dan kunt u contact opnemen met: 
Jaap Camman (06-21811204) of László Vákár (06-53 106 247)

 

http://www.rotary.nl/amersfoortregio/activiteiten/Aanvraag%20om%20ondersteuning%20waterproject%20Wa%2C%20Pope%20John%20XXIII%20project.doc/
mailto:lichtjesvoorwater@dekey.info

