Rotaryclub Amersfoort-Regio, Postbus 2756, 3800 GJ Amersfoort

Kerstlichtjes voor de Voedselbank Amersfoort

Inschrijfformulier

Binnenkort is het weer Kerstmis, het feest van het licht. Een feest dat wij gezellig
door willen brengen met onze familie en vrienden. Dit jaar gaat alles anders en
kunnen we slechts hopen dat we Kerstmis kunnen vieren zoals we gewend zijn.
Maar waar voor de meesten van ons de onzekerheid beperkt blijft tot de vraag met
hoeveel mensen we dit jaar bij elkaar kunnen zijn, zijn er als gevolg van de
coronacrisis ook Amersfoorters die deze Kerstmis in onzekerheid verkeren,
bijvoorbeeld omdat hun inkomen flink is gedaald en het maar de vraag is of zij een
feestelijk kerstmaal op tafel kunnen zetten.

Ja, ik vind het goede doel aantrekkelijk en leuk; ik steun hier mensen mee
die het in Amersfoort in alle opzichten ‘lastig’ hebben.
Daarom steun ik de Kerstlichtjesactie 2020 waarvan het batig saldo geheel
ten goede komt aan de Voedselbank Amersfoort!

In dat “licht” heeft Rotaryclub Amersfoort-Regio besloten u te vragen mee te
willen doen om kerstlichtjes te doneren en de opbrengst van de lichtjes komt dan
geheel ten goede aan de Voedselbank Amersfoort
De vrijwilligers van de voedselbank doen er alles aan om mensen met financiële
problemen te helpen, maar de uitdaging is groot. Ze helpen sowieso al veel mensen
die het niet redden om voldoende en gezond eten te kopen en de verwachting is dat
het aantal mensen dat hulp zoekt als gevolg van de coronacrisis toe zal nemen.
Tegelijkertijd neemt de donatie van voedingsmiddelen af en kunnen er momenteel
geen supermarktacties gehouden worden. Daarom heeft Voedselbank Amersfoort
geld nodig. Geld om gezonde producten te kopen voor het samenstellen van mooie,
evenwichtige voedselpakketten. De opbrengst van de Amersfoortse kerstlichtjes
komt dan ook geheel ten goede aan de klanten van Voedselbank Amersfoort.
Met de opbrengst worden zij rond de Kerst extra gesteund, waardoor ook zij in
deze onzekere tijden het feest van het licht met wat meer glans kunnen vieren.
Dus: “van veel lichtjes naar veel voedsel” is dit jaar de slogan!!!
Op de Varkensmarkt Amersfoort wordt voor de kerstdagen een hoge kerstboom
geplaatst waarin heel veel lichtjes van u en mij gaan branden voor een heel goed
doel. Een kerstlichtje kost slechts € 2,50!
De lichtjes zullen in de week van 7 december worden ontstoken.

Doe mee en laat uw lichtjes dit jaar ook voor anderen schijnen!
Namens Rotaryclub Amersfoort-Regio
Ronald van der Mark, voorzitter
Jan Heystek, secretaris

Naam bedrijf: …………………………………..
Naam contactpersoon: …………………………
Adres: …………………………………………..
Postcode/plaats: ………………………………...
Telefoon: ……………………………………….
E-mailadres: ……………………………………
Aantal kerstlichtjes dat u sponsort: …………à € 2,50 per lichtje.
Het totaalbedrag wordt dan: € …………
Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken op rekening
NL23 ABNA 0480 8152 75 t.n.v. Stichting CS Theo Hülsenbeck Fonds
o.v.v. “Kerstlichtjes 2020”.

Het ingevulde inschrijfformulier stuurt u - bij voorkeur vóór 15 dec. - naar:
Rotaryclub Amersfoort-Regio,
De Savornin Lohmanlaan 3
3818 XE Amersfoort.

U kunt uw deelname met opgave van het aantal lichtjes ook per
E-mail sturen 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: Arnold Tamse (06 5152 2686).

