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Driedelige brochures worden al lang gebruikt om
merken, producten en diensten te adverteren. De

beste manier om het gebruik ervan te maximaliseren
is om met een korte introductie of 'Over Ons' sectie

zoals deze kenbaar te maken wat het merk te bieden
heeft. Zorg dat je je introductie kort houdt, maar

interessant genoeg voor de lezer.

Driedelige brochures worden al lang gebruikt om
merken, producten en diensten te adverteren. De beste

manier om het gebruik ervan te maximaliseren is om
met een korte introductie of 'Over Ons' sectie zoals

deze kenbaar te maken wat het merk te bieden heeft.
Zorg dat je je introductie kort houdt, maar interessant

genoeg voor de lezer.

Driedelige brochures worden al lang gebruikt om
merken, producten en diensten te adverteren. De beste

manier om het gebruik ervan te maximaliseren is om
met een korte introductie of 'Over Ons' sectie zoals

deze kenbaar te maken wat het merk te bieden heeft.
Zorg dat je je introductie kort houdt, maar interessant

genoeg voor de lezer.
Wij zijn erg enthousiast over de ACE1 en vragen graag

aandacht voor dit initiatief:
African Clean Energy introduceert de ACE 1 Ultra-Clean
Biomass Cookstove, een kookstel dat brandt op bijna

alle biomassa en met behulp van zonne-energie zonder
rook kan branden met een ongelofelijke efficiëntie. In

vegrelijking met traditionele kookmethodes is de ACE 1
sneller, gebruikt hij veel minder brandstof, vermindert
de CO2-uitstoot, en vormt het een handige bron van

elektriciteit in afgelegen gebieden. 
Doe mee!

African Clean Energy is een “profit-for-purpose” bedrijf.
Het geld dat  opgehaald wordt  via de

crowdfundingcampagne maakt het mogelijk om uit te
breiden naar meer locaties binnen Afrika en

daarbuiten. Daarnaast zullen we door middel van o.a.
microfinanciering de prijs van de ACE 1 omlaag

brengen. Hierdoor kunnen huishoudens in
ontwikkelingslanden veilig koken, zonder dat zij

afhankelijk worden van verdere externe financiering.
 

Heel Rotary bakt...voor de kinderen van Mukono
 

Organiseer voor je (vrienden)club een gezellige Afrikaanse
kookworkshop en ondersteun het

ondervoedingsprogramma van The Rob Foundation.
 

Groepen die zich inschrijven, gaan meedoen aan een
intercontinentale kookworkshop. Jullie ontvangen het
recept, de boodschappenlijst en een link naar de video

waarin onze Oegandese kok jullie meeneemt in het
bereiden van een traditioneel Oegandees gerecht.

 
 

Kortom: kies voor een avondje fellowship en fundraising!
 
 

Rotaryclub Bathmen-de Schipbeek ondersteunt met
veel overtuiging het werk van de Bathmense arts

Tamar Goossens. Tamar werkt in Mukono, via The Rob
Foundation.

Deze  stichting wil op lokaal niveau een bijdrage
leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg in

Oeganda: minder kindersterfte, het voorkomen van
ondervoeding, het verbeteren van de gezondheid van

moeders en de bestrijding van hiv/aids, malaria en
andere dodelijke ziektes.

The Rob Foundation richt zich in het bijzonder op de
kernwaarde: toegang tot gezondheidszorg voor

iedereen.
Tamar en haar medewerkers willen deze doelstellingen

bereiken door outreaches; bezoeken aan dorpen in
verafgelegen gebieden waar mensen te arm zijn of niet
mobiel genoeg om naar een kliniek te komen. Tijdens

de outreaches kan voorlichting en goede medische
zorg worden geboden aan dit deel van de Oegandese

bevolking. 
Informatie over Tamar en haar werk vind je via de site

van The Rob Foundation: 
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