
 

Persbericht 

7 oktober 2020 

End Polio Now Tulpenbollen actie 

 

Rotaryclub Schiedam de Veste doet jaarlijks mee aan een internationale actie 

van het World Health Organization (WHO) om Polio de wereld uit te werken. 

Dit komt nog maar voor in twee landen, Afghanistan en Pakistan. Met de End 

Polio Now tulpenbollen zamelen we geld in voor de strijd tegen polio. U kunt 

ons daar op een leuke manier bij helpen en waar u zelf dan iets moois voor 

terug krijgt. U kunt deze tulpenbollen in uw eigen tuin planten, maar ook 

cadeau geven als geschenk. 

Het volgende is toch een fantastische deal :  

1 doosje met 25 bollen kost €.15,- , hiervan is bijna €.10,- bestemd voor het 

goede doel en dit bedrag wordt door de Bill & Melinda Gates Foundation 

verdrievoudigd. 1 doosje bollen van €. 15,- levert dus bijna €. 30,- op, dat staat 

voor 30 inentingen tegen polio. 

Wilt u meedoen om Polio de wereld uit te helpen?  Zo ja, dan kunt u één of 

meerdere doosjes tulpenbollen bestellen om deze actie tot een succes te 

maken.                      

Bestellen kan vóór 11 oktober 2020. Bezorging aan huis vindt plaats in week 

44/45. 

Bestel het aantal doosjes 1 of meer bij : rcschiedamdeveste@gmail.com  

mailto:rcschiedamdeveste@gmail.com


Vermeld daarbij uw:  

- Naam  

- Adres  

- - e-mail en  

- Tel.nr.: 

Na betaling op ons rekening nummer NL52ABNA049.79.69.009 t.n.v. 

Rotaryclub Schiedam de Veste o.v.v. End Polio Now, volgt de levering.  Hoeveel 

doosjes á €. 15,- mogen wij aan u leveren ?    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Over Rotary in Nederland 

 

Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een 

beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden 

onderscheiden zich in hun vak of beroep. Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: 

door samen succesvolle projecten aan te pakken, ontstaat kameraadschap (‘fellowship’). 

Deze fellowship wordt ook wel omschreven als ‘de brandstof van de club’. Door de 

bijzondere onderlinge contacten groeien vaak vriendschappen voor het leven. Rotary reikt 

veel verder dan je eigen club: elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter 

wereld. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met:  

Chris Coppens, Rotary Club Schiedam de Veste 



Telefoon:  +31 6 20 05 20 06  

E-mail:  chr.coppens@caiway.nl  of rcschiedamdeveste@gmail.com   
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