
Zet je in voor de Vergeten Vluchteling: ook ouderen verdienen een plek 

Niet alleen gezinnen, moeders en kinderen vluchten vanuit oorlogsgebieden 
in de Oekraïne en Syrië, maar Amersfoort huisvest óók bejaarden en 
ouderen die, alleen of met hun familie, hopen op een beter vandaag in onze 
stad. Hoewel er gelukkig heel veel projecten zijn om jongeren te helpen 
integreren, vormen ouderen een beetje een 'vergeten groep'. Terwijl juist zij 
onze hulp nodig hebben om onze taal, cultuur en stad te leren kennen en te 
integreren. 

Rotaryclub Amersfoort-Regio wil hier iets aan doen. Samen met u.
Er is geld en er zijn handen nodig om oudere vluchtelingen te ondersteunen 
om hun plek in onze samenleving te vinden. Bijvoorbeeld met op de 
doelgroep aangepaste taalcursussen, door hen kennis te laten maken met 
Nederlandse leeftijd- en vakgenoten, hen te helpen zinvolle tijdsbesteding of 
werk te vinden... genoeg te doen! Steun daarom de Kerstlichtjesactie 2022 
door een lichtje financieel te adopteren en doe mee met de activiteiten waar 
u een praktische bijdrage aan kan leveren.

De opbrengst van de Amersfoortse kerstlichtjes komt dan ook geheel ten 
goede aan bovenstaand initiatief. Met de opbrengst worden zij extra 
gesteund, waardoor ook zij in deze onzekere tijden het feest van het licht met 
wat meer glans kunnen vieren. Dus: ”de Vergeten Vluchteling: ook 
ouderen verdienen een plek" is dit jaar de slogan!!!

Als onderdeel van het Amersfoortse kerstbomenlint wordt op de 
Varkensmarkt voor de kerstdagen een hoge kerstboom geplaatst waarin heel 
veel lichtjes gaan branden voor een heel goed doel. Een kerstlichtje kost 
slechts € 2,50! 

De boom zal op donderdag 9 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 anderen schijnen! 
Namens Rotaryclub Amersfoort-Regio 
Pieter Wim Versluijs, voorzitter 
Jan Heystek, secretaris 

Inschrijfformulier – Ja ik doe mee ! 
Ja, ik vind het goede doel aantrekkelijk en leuk! Daarom steun ik de 
Kerstlichtjesactie 2022! 

Naam bedrijf: 

Naam 
contactpersoon: 
Adres: 

Postcode/plaats: 

Telefoon: 

E-mailadres:

Aantal kerstlichtjes dat u sponsort:   à € 2,50 per 

lichtje. Het totaalbedrag wordt dan: €  

Ik ontvang graag een factuur: Ja / Nee 

Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken op rekening 
NL23ABNA0480815275 t.n.v. Stichting CS Theo Hülsenbeck Fonds o.v.v. 
“Kerstlichtjes 2022”.

Het ingevulde inschrijfformulier stuurt u (bij voorkeur vóór 15 dec.) naar: 
Rotaryclub Amersfoort-Regio, Utrechtseweg 167, 3818 ED Amersfoort, 
of per e-mail naar: rcamersfoortregio@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 Kerstlichtjesactie wenst, dan kunt u 
contact opnemen met Dennie van de Vijzel (06 21 53 73 63). 

https://www.rotary.nl/amersfoortregio/activiteiten/Archief/Archief%202022-2023/De%20vergeten%20oudere%20vluchteling/


Comité van aanbeveling: 

Aad Otto 
Gouverneur district D1570 Rotary International

Fatma Koşer Kaya 
(wethouder gemeente Amersfoort) 

Marc Nieuwland 
(voorzitter Vereniging van Amersfoortse 
Bedrijven) 

Walrick Halewijn 
(voorzitter Ondernemersvereniging Binnenstad 
Amersfoort) 


