
 

Persbericht 

14 oktober  

End Polio Now Tulpenbollen actie levert 5750 vaccinaties op 

  

De opbrengst van de bollenactie van Rotaryclub Schiedam de Veste is een groot 

succes geworden. Het zijn deze keer niet alleen de leden geweest die de 

doosjes á €. 15,- met 25 tulpenbollen hebben gekocht voor zichzelf, maar zij 

hebben ook hun eigen netwerk aangeboord om daarmee tot een hoger 

resultaat te komen. Het resultaat:  115 doosjes, dat zijn 2875 tulpenbollen die 

voordat de vorst intreedt de grond in moeten. In de eerste volle week van 

november zullen ze worden uitgeleverd. 

Met dit mooie aantal kunnen maar liefst 5750 vaccinaties gegeven worden die 

op 2 manieren kunnen worden toegediend, in de mond 2 á 3 druppels of via 

injecties. Polio komt nog maar voor in twee landen, Afghanistan en Pakistan. 

Daar blijven de poliohaarden nog steeds hardnekkig en blijven grote 

vaccinatiecampagnes noodzakelijk.                                                                        

Door de Bill & Melinda Gates Foundation wordt de financiële opbrengst 

wereldwijd,  verdrievoudigd .                                                                               

ROTARY INTERNATIONAL : Rotary zet zich in voor goede doelen, zowel lokaal 

als internationaal. Zo verkopen zij deze tulpenbollen om de wereldwijde End 

Polio Now campagne van Rotary International te steunen.   



                                                                                                                                              

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

 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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