
Amersfoortse Kerstlichtjesactie 2014  

 

Sponsort u al kerstlichtjes voor schoon (drink)water  
en sanitair voor scholieren in Ghana?      

 

Amersfoortse Kerstlichtjesactie 2014 
 
Op 11 december a.s. ontsteekt Amersfoort tijdens een feestelijke opening weer de 
kerstlichtjes in de traditionele kerstboom op de Varkensmarkt. Rotaryclub Amersfoort-
Regio plaatst de boom met de lichtjes voor de jaarlijkse kerstactie om geld in te zamelen 
voor hoognodige water- en sanitairprojecten op scholen in Ghana. 
 
Voor ons is het vanzelfsprekend dat er altijd schoon water uit de kraan komt om te 
drinken, onze handen te wassen of te douchen. Hoe anders is dat in Ghana. Rafia Ibrahim 
(17 jaar) uit Uangbago bijvoorbeeld had tot voor kort geen toegang tot schoon drinkwater 
of sanitair en wist niet dat handen wassen bijdraagt aan verbetering van hygiëne, 
gezondheid en leefomstandigheden. Via een water- & sanitatieproject op haar school is 
dit nu wel het geval en wordt de school aangesloten op de waterleiding van de Ghana 
Water Company.  
 
Schoon drinkwater en sanitair voor Ghanese scholieren 
Rotaryclub Amersfoort-Regio draagt graag haar steentje bij aan het realiseren van schoon 
drinkwater en sanitair voor elke scholier in Ghana. Daarom komt de opbrengst van de 
Amersfoortse Kerstlichtjesactie 2014 geheel ten goede aan dergelijke projecten, onder 
meer in samenwerking met Simavi.  

Doe mee en sponsor lichtjes! 
Het succes van onze actie is mede afhankelijk van uw inzet en/of bijdrage! Doet u met ons 
mee? Wij vragen u als Amersfoortse inwoner en/of ondernemer lichtjes in de kerstboom 
te sponsoren. Een lichtje kost € 2,-.  

Als ondernemer zou u bijvoorbeeld evenveel lichtjes kunnen  sponsoren als het aantal 
werknemers dat u in dienst heeft. Als tegenprestatie bieden wij u naamsvermelding van 
uw bedrijf aan op onze website. Als u meer dan 250 lichtjes sponsort, projecteren we uw 
logo ook op een scherm in een diashow op een prominente plaats van de Varkensmarkt. 

U helpt ons ook door deze actie te verspreiden onder uw vrienden en relaties en bekend 
te maken via uw eigen communicatiekanalen.  

Namens het Bestuur en de Fundraisingcommissie van Rotaryclub 
Amersfoort-Regio: hartelijk dank voor uw bijdrage!  

  



Uw deelname aanmelden 

U kunt uw deelname met opgave van het aantal kerstlichtjes per e-mail (bijvoorbeeld met 
onderstaand formulier) sturen naar: rotary.amersfoortregio@gmail.com. 

 

Inschrijfformulier 

□ Ja, ik doe mee met de Amersfoortse Kerstlichtjesactie 2014. Mijn bijdrage komt geheel 
ten goede aan water- en sanitairprojecten op scholen in Ghana. 

 

Ik sponsor ……(aantal) kerstlichtjes à € 2,- per lichtje, voor een totaalbedrag van €………,- 
 
Naam bedrijf:…………………………………………………… 

Naam contactpersoon:……………………………………… 

Adres:……………………………………………………………… 

Postcode/plaats………………………………………………… 

Telefoon:…………………………………………………………… 

E-mail adres:……………………………………………………… 

Factuur gewenst:  Ja / Nee 

 
Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken op rekening NL23 ABNA 048.08.15.275  
t.n.v. Stichting CS Theo Hülsenbeckfonds* o.v.v. ‘Kerstlichtjesactie 2014’.  
*Dit is de goededoelenstichting van Rotaryclub Amersfoort-Regio; deze stichting heeft het 
ANBI-keurmerk. De sponsoring is dus aftrekbaar van de belasting. 

 

 

 

Comité van aanbeveling Amersfoortse Kerstlichtjesactie 2014 

Marion van den Brink 
(gouverneur regio D1570 Rotary International) 

Ruth Gorissen 
(voorzitter Vereniging Amersfoortse Ondernemers) 

Edward Dijxhoorn 
(voorzitter Vereniging Amersfoortse Bedrijven)  

Peter van den Breugel 
(voorzitter De Maatschappij, departement Eemland) 

Pim van den Berg 
(wethouder Economische Zaken, Amersfoort) 

Rolf  van As 
(voorzitter Ondernemers Binnenstad Amersfoort) 

 

Rotaryclub Amersfoort-Regio 
Bitterschoten 19, 3831 PC  Leusden 

 
Meer informatie 
Voor nadere informatie over de Amersfoortse Kerstlichtjesactie 2014 staan we u graag te 
woord. U kunt contact opnemen met Roel Linn (0645560005) en Menno Broers 
(0651877067). Of kijkt u op www.rotary.nl/amersfoortregio 
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