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Rotterdam, maart 2014 

Beste mensen, 
 
In november vorig jaar attendeerde ik u namens Lions Club Rotterdam Host op de wijnactie die onze club had 
opgezet ten bate van Stichting Leergeld Rotterdam, inmiddels genaamd Stichting Meedoen in Rotterdam1 en 
deed ik u het verzoek mee te doen. 
 
Destijds kon niemand van ons vermoeden dat onze actie zo’n succes zou worden. 
Massaal heeft u ingetekend op de witte en rode Sancerre die wij hadden uitgezocht. Enkelen van u hebben geen 
wijn gekocht maar hebben door middel van een donatie hun sympathie uitgesproken voor het doel waarvoor wij 
de actie hadden opgezet. 
 
Uiteindelijk zijn er in totaal 2.400 flessen besteld die nog vóór de kerstdagen zijn afgeleverd. 
Al met al heeft onze wijnactie € 7.000 opgeleverd voor Stichting Meedoen in Rotterdam. 
 
Voorts hebben wij een aanvraag ingediend bij Stichting Lions Quest Nederland  om onze wijnactie met een 
subsidie te ondersteunen. Deze stichting beheert een groot vermogen en uit de jaarlijkse rente-inkomsten kunnen 
projecten van Lionsclubs financieel worden ondersteund. 
Het kerndoel van de Stichting Lions Quest Nederland is het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen en jongvolwassenen, waardoor het individu zich ontwikkelt tot een sociaal vaardig wezen, die rela-
ties met anderen kan aangaan en weet hoe hij deze kan onderhouden. 
De stichting heeft onze aanvraag gehonoreerd met een subsidie van € 1.000. 
 
En zo kon het dus zijn dat op 25 maart jl. aan een delegatie van Stichting Meedoen in Rotterdam, bestaande uit 
bestuurslid de heer Peter Burggraaf en algemeen coördinatrice mevrouw Caroline van Laar een check werd 
overhandigd ter waarde van: € 8.000. 
Met deze opbrengst kunnen ruim 60 gezinnen / kinderen worden geholpen aan de onontbeerlijke computer!  

 
U HEEFT MEEGEDAAN, WAARDOOR EEN GROOT AANTAL KINDEREN (WEER) KAN MEEDOEN! 

MEDE NAMENS STICHTING MEEDOEN IN ROTTERDAM 

HÉÉL HARTELIJK DANK! 

 
Namens Lions Club Rotterdam Host, 
Maurits Hes, 
president 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
1 Stichting Leergeld Rotterdam heeft in het kader van haar uittreden per 1 januari 2014 uit de overkoepelende landelijke Vere-
niging van Stichtingen Leergeld haar naam gewijzigd in: Stichting Meedoen in Rotterdam. Kerndoel en verdere organisatie van 
de stichting zijn helemaal hetzelfde gebleven. 
Zie daarvoor ook http://www.meedoeninrotterdam.nl  

  

 
 

Op 25 maart 2014 is de check overhandigd 

v.l.n.r.: Maarten Tromp (commissielid wijnactie), Caroline van Laar 
(coördinatrice Stichting MiR), Maurits Hes (president), Peter 
Burggraaf (Bestuurslid Stichting MiR) en Rudie van Mill (commis-
sielid wijnactie) 


