LIONSCLUB ROTTERDAM HOST

WIJNACTIE 2020 ten bate van
Rotterdam, oktober 2020
Beste,
We leven in een tijd, zoals onze generatie die nog nooit heeft meegemaakt. De steeds bereikbaarder
wereld toont ons in 2020 het ongrijpbare gemak, waarmee een wereldwijd virus ons in haar greep
neemt en houdt.
Niet alleen de risico’s van het Coronavirus, maar steeds sterker ook de economische gevolgen ervan,
hebben grote invloed op ons allen in de wereld, in Nederland en in onze stad Rotterdam.
Er is vrijwel niemand die niet op enige wijze getroffen wordt door de huidige omstandigheden.
Het is daarom juist nu het moment om diegenen, zonder grote buffer in financiële of sociale zin bij te
staan. Wanneer er onder normale omstandigheden al moeite is om mee te doen en rond te komen,
kunt u zich voorstellen, dat juist deze stadsgenoten onze steun nu heel hard nodig hebben. Ik bedoel
dan met name de kinderen uit deze gezinnen. Deze kwetsbare groep heeft veel last van de
maatregelen om de Coronacrisis tegen te gaan.
Ik licht er één aspect uit: de lastige aansluiting voor deze kinderen op het digitale onderwijs.
Gelukkig kunnen wij, met zin in een goed glas wijn en daarmee uw bijdrage, deze kinderen helpen.
De wijnactie 2020 van Lionsclub Rotterdam Host heeft de Stichting Meedoen in Rotterdam als het
goede doel gekozen. Hun algemene doelstelling is als volgt: (zie ook www.meedoeninrotterdam.nl)
Het staat vast dat in Rotterdam een groot aantal kinderen met sociale uitsluiting bedreigd wordt.
Zoveel, ca. 36.000, dat Meedoen in Rotterdam onmogelijk alle kinderen bereiken of helpen kan.
Behalve bij de organisatorische beperkingen ligt de begrenzing van het bereik ook bij de
beschikbare middelen die van de gemeente, het bedrijfsleven en particuliere fondsen moeten
komen. Voor 2020 heeft Meedoen in Rotterdam als doel om 8500 aanvragen te behandelen.

In praktische zin willen wij met uw steun een mooi bedrag doneren, gericht op de aanschaf van
Chromebooks voor deze kinderen om hun aansluiting op het digitaal les krijgen te laten behouden en
er op deze manier ook toe bijdragen dat deze kinderen door de huidige Corona-omstandigheden niet
nog verder op achterstand raken.
Doet u mee aan onze wijnactie?
Om het project “Chromebooks” van Stichting Meedoen te ondersteunen, organiseert Lions Club
Rotterdam Host dit jaar haar wijnactie. Ik wil u van harte vragen hieraan deel te nemen. Voor iedere
fles die u koopt wordt circa € 3,= gereserveerd voor de donatie aan Stichting Meedoen in Rotterdam.
De wijnacties in voorgaande jaren waren een groot succes, mede dankzij uw trouwe deelname.

De wijnactie biedt bovenstaande mooie en bijzondere wijnen aan tegen een redelijke prijs.
Wijnen waarvan wij overtuigd zijn, dat deze goed passen bij de komende Kerst- en/of
oudejaarsborrels en diners in de komende tijd. De wijnen worden in de bijlage uitgebreid
beschreven.
Uiteraard sluiten we het bestelformulier bij.
Hoe meer flessen wij met uw steun verkopen, hoe hoger de opbrengst voor Stichting Meedoen in
Rotterdam. Hoe hoger de opbrengst hoe meer kinderen geholpen worden met een Chromebook
voor digitaal onderwijs.
Samengevat:
U heeft een goed glas wijn tijdens de komende feestdagen en daarna
en heel veel kinderen zicht op een betere toekomst, om met onderwijs mee te kunnen blijven doen.
Is dat geen mooie gedachte?
Uw bestelling wordt vóór de feestdagen door de leden van onze club bij u afgeleverd.
Bij voorbaat dank voor uw bestelling en voor uw bijdrage. Wij houden u zeker en graag op de hoogte
van het bereikte resultaat.
Met hartelijke groeten,
namens Lions Club Rotterdam-Host,
Jan-Willem Jongbloed
President 2020-2021
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