LIONSCLUB HOORN DE DOELEN

Geachte wandelaar/wandelaarster,
Wandelen in Hoorn, langs de mooiste plekjes voor een goed doel. Lionsclub De Doelen
organiseert op zondag 25 september aanstaande voor het 4e jaar “Rondje Hoorn”.
Vorig jaar zijn nieuwe routes uitgestippeld met afstanden van 7, 14 en 21 kilometer. De start
en finish vindt plaats bij de Brandweerkazerne Nieuwe Wal Hoorn. De starttijd is zelf te bepalen
tussen 10 en 12 uur. De finish sluit om 16 uur. Het inschrijfgeld bedraagt voor volwassenen
€ 6,00 en kinderen t/m 12 jaar € 2.00. Van te voren aanmelden kan ook: rondjehoorn@gmail.com
(naam en aantal deelnemers is voldoende). Op de dag zelf verhinderd, maar toch iets bijdragen?
Stort dan een bijdrage op NL71ABNA0848063880 onder vermelding van Rondje Hoorn.
Meer informatie:www.lions.nl/?club=hoorn.de.doelen, www.hospicedignitas.nl,
www.leergeldwestfriesland.nl
De opbrengst van deze wandeltocht is bestemd voor 2 doelen. De stichting leergeld en het
Hospice Dignitas.
De Lionsclub De Doelen heeft in de voorgaande jaren gezorgd voor de levering van 30 fietsen
voor kinderen die door het gemis van een fiets niet kunnen deelnemen aan sport of schoolactiviteiten. Bij het Hospice is bijvoorbeeld gezorgd voor koelkastjes, tuinmeubilair en tafelbestek.
Alles bij elkaar belangrijke bijdragen aan voorzieningen ten behoeve van inwoners van Hoorn
en directe omgeving.
De Lions organisatie doet echter meer. In 2017 bestaat de organisatie100 jaar. Het is de grootste
servicecluborganisatie in de wereld met 1,35 miljoen leden in 46000 clubs in 200 landen.
Wereldwijd wordt aandacht en geld besteed aan de strijd tegen honger, vermijdbare blindheid,
verbetering van het milieu, jongeren betrekken bij projecten, bestrijding van rampen.
Lionsclubs gaan dit jaar bloembollen verkopen waarvan de opbrengst bestemd is voor de actie het
"vergeten kind”. Helaas verblijven er in Nederland jaarlijks ongeveer 38.000 kinderen in opvanglocaties. Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten en gevlucht zijn
en opgroeien op een plek met minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding. Dit is niet
hoe een kinderleven moet beginnen. Wij vinden dat deze kinderen dezelfde kansen verdienen
als een kind dat thuis opgroeit en daarom zetten wij ons breed in om het welzijn van deze
kinderen te verbeteren.
Kijk voor verdere informatie op www.hetvergetenkind.nl . Op deze manier in het klein of groot
wordt bijgedragen aan een betere wereld.
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