
Het verschil begint bij water 

Het verschil begint bij ú 

In Nederland is waterbeheer al een uitdaging, maar kunt u zich voorstellen hoe dat is in 
ontwikkelingslanden? Lokale experts in watermanagement en sanitatie maken er ’t verschil 
tussen een hygiënische, leefbare omgeving en ziekten en ellende. 
Nergens ter wereld is méér kennis over watermanagement voorhanden dan in Nederland, 
onder andere bij het IHE Delft Institute for Water & Education.  

Het IHE wil toptalent uit ontwikkelingslanden de kans geven een academische opleiding te 
volgen die zij thuis kunnen inzetten voor het algemeen belang. Omdat hiervoor geen gelden 
vanuit de Nederlandse of andere overheden beschikbaar zijn, is hulp nodig. Van u. Rotary 
Nederland draagt daarom bij aan dit programma. Dat werkt: bijna honderd studenten 
hebben sinds 2012 hun masterstudie Watermanagement succesvol afgerond, 11 zelfs cum 
laude. 80% van hen werkt inmiddels in het land van herkomst in de watersector.    

Wijn voor water 

Rotaryclub Amersfoort-Regio houdt in december de actie Wijn voor Water. In belangeloze 

samenwerking met wijnhuis Salentein en Geurtsen Wijnimport is het mogelijk om uiterst 

scherp, toonaangevende wijnen te kopen van Salentein. De opbrengst komt geheel ten goede 

aan het streven om in 2020 14 studiebeurzen te realiseren voor studenten Water- en 

Sanitatiemanagement uit ontwikkelingslanden. Dankzij het stimuleringsprogramma van 

Rotary International wordt elke euro verdubbeld! Reden temeer om uw wijnvoorraad aan te 

vullen met een aantal mooie flessen voor een nog mooier doel! 

‘Rotaryclub Amersfoort-Regio 

Wijn voor Water’-actie 

Normaal in de winkel €14,95 uw voordeel €3,- per fles!! 

AANTAL 

- Salentein, Sparkling Brut Actieprijs € 11,95 p/fl.     (incl.btw)  _____fl 

- Salentein, Sauvignon Blanc Actieprijs    € 11,95 p/fl.     (incl.btw)  _____fl 
- Salentein, Chardonnay B.S. Actieprijs € 11,95 p/fl.     (incl.btw)  _____fl 
- Salentein, Pinot Noir B.S. Actieprijs € 11,95 p/fl.     (incl.btw)  _____fl 

- Salentein, Malbec B.S. Actieprijs € 11,95 p/fl.     (incl.btw)  _____fl 

BESSTELLING TOTAAL  _____FL 

Bestellen per doos van 6 fl. (mag in de mix) → Prijs p/ds = €71,70 

Naam :____________________________________________________________ 

Adres :____________________________________________________________  
Postcode :____________________________________________________________ 
Email :________________________________________________(voor facturatie) 

U kunt uw bestelling ophalen op zaterdag 14 dec. op Nijverheidsweg Noord 62 te 

Amersfoort tussen 9 uur en 11 uur. 
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