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Kerstlichtjes voor de kinderen in Zebilla, Ghana
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 en waarbij onze gedachten uitgaan naar

Inschrijfformulier
Ja, wij doen mee en bevestigen hiermee onze deelname aan de
Amersfoortse Kerstlichtjesactie 2018 “Lichtjes voor Ghana” waarvan het
batig saldo geheel ten goede komt aan het bibliotheekproject.

diegenen die het niet zo goed getroffen hebben.
Voor ons is het vanzelfsprekend dat onze kinderen goed onderwijs hebben en zicht
hebben op een mooie toekomst. Hoe anders is dat in landen als Ghana. Veel
kinderen kunnen er niet naar school, ouders hebben vaak geen geld voor de
schoolbijdrage. Jongeren zoeken hun toekomst in de grote steden of vluchten het

Naam bedrijf:…………………………………..
Naam contactpersoon:…………………………
Adres:……………………………………………

land uit. Rotaryclub Amersfoort-Regio wil daar iets aan doen.
We hebben in de afgelopen jaren in het noorden van Ghana met succes scholen

Postcode/plaats…………………………………

gebouwd, boeken gedoneerd, water- en andere projecten uitgevoerd, die de
toekomst van vooral de jeugd een stukje rooskleuriger maakt.

Telefoon:………………………………………..

Het nieuwste project is het realiseren van een bibliotheekgebouwtje bij een school

E-mail adres:……………………………………

in Zebilla, een dorp in de buurt van de grens met Togo, die door de Rotaryclub een
aantal jaren geleden is vernieuwd. Het unieke van dit project is dat de school en de

Aantal kerstlichtjes dat u sponsort: …………à € 2,- per lichtje.

ouders de bibliotheek grotendeels zelf bouwen. Maar er is gebrek aan materiaal,
en daar wil onze Rotaryclub mee helpen. Daarom komt de opbrengst van de

Het totaalbedrag wordt dan: €…………

Amersfoortse Kerstlichtjesactie 2018 geheel ten goede aan dit project. En daarbij
vragen wij uw steun.
Op de Varkensmarkt in Amersfoort wordt een hoge kerstboom geplaatst waarin
héél veel kerstlichtjes gaan branden. Wij vragen u als maatschappelijk betrokken
inwoner of ondernemer zoveel mogelijk lichtjes te sponsoren. U zou bijvoorbeeld
evenveel lichtjes kunnen sponsoren als u bewoners in huis of werknemers in dienst
heeft. De lichtjes kosten € 2,- per stuk.
Als tegenprestatie bieden wij u naamsvermelding van u of uw bedrijf aan op onze
website in een bedankadvertentie en indien u meer dan 250 lichtjes sponsort
wordt ook uw bedrijfslogo in een diashow getoond in een etalage op een
prominente plaats van de Varkensmarkt en in de bedankadvertentie met een link
naar uw website. De boom zal op donderdag 6 december worden geplaatst en
feestelijk worden onthuld door alle kerstlichtjes in de boom te ontsteken.
Doe mee en laat uw lichtjes dit jaar ook voor de kinderen in Ghana schijnen!
Namens Rotaryclub Amersfoort-Regio
Witte van der Kam, voorzitter
Marc van Santvoort, secretaris

Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken op rekening
NL23ABNA 0480815275 t.n.v. Stichting CS Theo Hülsenbeck Fonds
o.v.v. “Lichtjes voor Ghana”.
Het ingevulde inschrijfformulier stuurt u - bij voorkeur vóór 6 dec. naar: Rotaryclub Amersfoort-Regio, Groen van Prinstererlaan 5,
3818 JN Amersfoort. U kunt uw deelname met opgave van het aantal
lichtjes ook per E-mail sturen naar: rotary.amersfoortregio@gmail.com.
U helpt ons ook door deze actie te verspreiden onder uw vrienden
en relaties en bekend te maken via uw eigen communicatiekanalen.
Namens de Fundraisingcommissie van Rotaryclub Amersfoort-Regio
danken wij u hartelijk voor uw deelname.
Indien u nadere informatie over de “Lichtjes voor Ghana”-actie wenst,
dan kunt u contact opnemen met:
Gert-Jan Kreikamp (06-21216577).

