
Lions	  club	  Rotterdam	  Host	  
anno	  1953	  

	  
	  

	  
Rotterdam,	  oktober	  2015	  

	  
Beste	  mensen,	  
	  
De	  Lions	  Club	  Rotterdam-‐Host	  is	  de	  oudste	  Lionsclub	  van	  Rotterdam.	  Al	  meer	  dan	  60	  jaar	  organiseert	  
die	  club	  allerlei	  acties	  waarmee	  hulp	  kan	  worden	  geboden	  waar	  dat	  nodig	  is,	  zowel	  materieel	  als	  
immaterieel.	  
	  
Onder	  het	  thema:	  Samen	  Sterk!	  richt	  de	  focus	  van	  de	  club	  zich	  dit	  jaar	  op	  de	  verdere	  ontwikkeling	  
van	  Rotterdam	  en	  dit	  jaar	  in	  het	  bijzonder	  het	  kind	  in	  Rotterdam.	  Wie	  is	  er	  niet	  trots	  op	  de	  huidige	  
groei	  van	  Rotterdam	  en	  wat	  nog	  komen	  gaat?	  Maar	  er	  is	  ook	  een	  andere	  kant.	  Helaas	  kent	  onze	  stad	  
ook	  armoede,	  ongelijkheid	  en	  culturele	  achterstanden.	  	  
	  
Als	  President	  van	  de	  Lions	  Club	  Rotterdam-‐Host,	  vraag	  ik	  uw	  warme	  belangstelling	  voor	  onze	  
wijnactie.	  Afgelopen	  jaar	  hebben	  we	  met	  de	  wijnactie	  Feijenoord	  Danst,	  stichting	  Speranza	  en	  
stichting	  Op	  Zuid	  mogen	  ondersteunen.	  Dit	  jaar	  kiezen	  we	  voor	  lokale	  goede	  doelen,	  goede	  doelen	  
die	  met	  de	  grootste	  zorg	  zijn	  uitgekozen	  en	  onafhankelijke	  stichtingen	  zijn	  die	  geen	  geld	  ontvangen	  
van	  overheden.	  Zij	  zijn	  volledig	  afhankelijk	  van	  de	  giften	  van	  donateurs.	  Graag	  stel	  ik	  de	  doelen	  kort	  
aan	  u	  voor.	  	  
	  
Buurthuis	  De	  Waterstokerij	  
Het	  buurthuis,	  De	  Waterstokerij,	  in	  de	  wijk	  Bospolder-‐Tussendijk	  
in	  Delfshaven	  wordt	  echt	  op	  z’n	  Rotterdams	  gerund	  door	  een	  paar	  
zeer	  krachtige	  vrouwen.	  Nog	  maar	  anderhalf	  jaar	  geleden	  zijn	  zij	  
gestart.	  Ze	  wisten	  nog	  niets	  van	  het	  runnen	  van	  een	  buurthuis,	  
verzekeringen,	  activiteiten-‐programmering	  en	  het	  werken	  met	  
vrijwilligers.	  Maar	  in	  zeer	  korte	  tijd	  hebben	  zij	  het	  zich	  allemaal	  
eigen	  gemaakt.	  Op	  financieel	  gebied	  kan	  deze	  club	  zeker	  een	  
boost	  gebruiken:	  de	  stichting	  is	  zeer	  ambitieus,	  de	  (kinderen	  uit	  
de)	  wijk	  weinig	  draagkrachtig.	  Op	  de	  activiteiten	  die	  ze	  uitvoeren	  
leggen	  de	  dames	  dus	  eigenlijk	  vooral	  geld	  toe,	  terwijl	  ze	  het	  zelf	  ook	  niet	  breed	  hebben.	  Een	  beetje	  
extra	  geld	  helpt	  hen	  heel	  veel	  verder	  bij	  het	  invullen	  van	  hun	  kidsclub.	  Met	  onze	  steun	  kunnen	  ze	  de	  
kinderen	  uit	  de	  kidsclub	  een	  onvergetelijke	  Halloween,	  Sinterklaas	  en	  Kerst	  geven.	  	  
	  
Zie	  ook	  http://www.wijkconnect.com/rotterdam/delfshaven/organisaties/316/stichting-‐bobb/	  
	  
Speeltuin	  Jeugveld	  
Veel	  speeltuinen	  in	  Rotterdam	  kunnen	  best	  wel	  een	  financiële	  impuls	  gebruiken.	  Zeker	  sinds	  de	  
meest	  recente	  bezuinigingen	  is	  het	  maar	  wat	  lastig	  om	  het	  hoofd	  boven	  water	  te	  houden.	  
Verschillende	  speeltuinen	  uit	  het	  netwerk	  van	  Vrijwilligerswerk	  Rotterdam	  hebben	  geld	  nodig	  voor	  
onderhoud	  en/	  of	  vervanging	  van	  speeltoestellen.	  Het	  meest	  schrijnende	  voorbeeld	  nu,	  is	  Speeltuin	  
Jeugdveld	  in	  Charlois.	  Deze	  zomer	  is	  er	  bij	  hen	  ingebroken.	  Dat	  heeft	  geleid	  tot	  schade	  en	  verlies	  van	  
materiaal.	  Met	  onze	  steun	  kunnen	  we	  drie	  schommels	  plaatsen	  en	  veel	  kinderen	  weer	  meer	  
speelvreugde	  geven.	  	  	  
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Zie	  ook	  https://nl-‐nl.facebook.com/speeltuin.jeugdveld	  	  
	  
Na	  deze	  toelichting	  op	  de	  twee	  projecten	  roep	  ik	  u	  gaarne	  op	  om	  (veel)	  wijn	  te	  bestellen.	  Wij	  hebben	  
vier	  mooie	  wijnen	  voor	  u	  uitgezocht.	  Het	  zijn	  mooie	  en	  zeldzame	  wijnen,	  die	  door	  middel	  van	  onze	  
actie	  voor	  een	  redelijke	  prijs	  kunnen	  worden	  aangeboden.	  De	  wijnen	  zullen	  in	  uw	  eigen	  wijnkelder	  
bepaald	  niet	  misstaan.	  Wellicht	  wilt	  u	  de	  wijnen	  schenken	  bij	  het	  kerstdiner,	  ze	  zullen	  in	  de	  smaak	  
vallen.	  Maar	  wellicht	  ook	  wilt	  u	  de	  wijnen	  inzetten	  als	  relatie-‐	  en/of	  kerstgeschenk.	  Hoe	  dan	  ook:	  u	  
zult	  er	  goede	  sier	  mee	  maken!	  
	  
Voor	  een	  proefnotitie	  van	  de	  wijnen	  verwijs	  ik	  u	  graag	  naar	  de	  bijgaande	  beschrijving,	  welke	  is	  
opgesteld	  door	  de	  wijnkenners	  uit	  onze	  club.	  
	  
Van	  iedere	  fles	  die	  u	  koopt,	  gaat	  €	  2,00	  pro	  rata	  naar	  de	  hiervoor	  genoemde	  doelen.	  Hoe	  meer	  
flessen	  wij	  verkopen,	  hoe	  hoger	  de	  opbrengst	  ten	  behoeve	  van	  deze	  doelen.	  Met	  onze	  actie	  treffen	  
wij	  dus	  twee	  vliegen	  in	  één	  klap:	  	  
• U	  een	  mooie	  wijn;	  	  
• Waarmee	  wij	  twee	  mooie	  Rotterdamse	  doelen	  kunnen	  ondersteunen.	  
	  
Voor	  uw	  bestelling	  zeg	  ik	  u	  alvast	  heel	  hartelijk	  dank!	  
	  
Namens	  de	  Lions	  Club	  Rotterdam-‐Host,	  	  
	  
	  
Guillaume	  Stille	  
h.t.	  president	  


