Wijnproefavond Rotaryclub Rijssen Reggeregio voor de Sarangi Foundation
Datum: Dinsdag 5 november 2019
Tijd: van 18.15 uur tot 20.30 uur (inloop vanaf 17.45 uur)
Locatie: Parkgebouw, Oosterhofweg 49, 7461 BT Rijssen

Programma
17.45 uur tot 18.10 inloop met een bijzonder welkomstdrankje
18.15 uur tot 19.00 uur in twee groepen wijn proeven
19.00 uur tot 19.30 uur buffet
19.30 uur tot 20.15 uur de twee groepen wisselen
20.30 uur einde programma
Wijnen
Groep 1: Uit de hak van Italië (Puglia) gaan we heerlijke frisse soepele wijnen met een matig
alcoholpercentage proeven van het wijnhuis Varvaglione. (3x rood en 2x wit)
Groep 2: Uit het gebied Navarra in Spanje van wijnhuis Piedemonte gaan we twee rode krachtpatsers
en tropisch aandoende witte wijn proeven.
Uit de Languedoc in Frankrijk proeven we van het wijnhuis Vignerons du Narbonnais een rode
allemansvriend Syrah/Cabernet en een witte exotische Chardonnay/Colombard.
Fundraising voor het goede doel
Zeg NEE tegen plastic tassen. Een onderdeel van een inspirerend project voor vrouwenemancipatie in
Nepal. Vrouwen uit de lage kaste, alleenstaande moeders en overlevenden van mensenhandel krijgen
met de productie van deze lichtgewicht tassen weer een nieuwe kans. De tassen worden verkocht op
de internationale markt waaronder Nederland.
The best Shopping Bag in the World. Het
materiaal wordt gemaakt van gerecyclede
plastic flessen. Een zeer milieuvriendelijke
stof. De tasjes worden in Nepal genaaid en
van design voorzien door vrouwen uit
Janakpur. Zie www.sarangi.com.np
Kortom, een prachtig programma waar Rotaryclub Rijssen Reggeregio u graag voor uitnodigt.
Kosten
Voor de wijnen en het buffet betaald u slechts € 20,- Graag afrekenen bij binnenkomst.
Van iedere gekocht fles wijn komt een mooi bedrag ten goede aan de Sarangi Foundation om de
productie van deze tassen mogelijk te maken.
Aanmelden
Meldt u zich voor donderdag 31 oktober aan bij Herman ter Avest door een e-mail te sturen naar
avest@xs4all.nl.

