LOTERIJ
Als bijdrage in het goede doel heeft Rotary on Wheels een loterij belegd waarbij geweldige
prijzen zijn te winnen.
•
•
•
•

De prijs van 1 lot kost slechts € 5,-. Uiteraard mag u meer loten afnemen.
De opbrengst komt volledig ten bate van het goede doel.
Trekking zaterdag 14 april bij de FINISH om 17:30 uur;
Zorg dat u er bent!

De te winnen prijzen zijn werkelijk spectaculair, wat dacht u van:
Geniet 29, 30 juni en 1 juli op het exclusieve Concours d’Elegance
van een geweldige Porsche Experience. Een
keur van klassieke auto’s van wereldformaat
met vooral Porsche modellen. Dit kunt u
meemaken met 2 gratis toegangskaarten. Een
evenement dat u lang zal bijblijven.
Een heerlijk diner voor 2 bij Watergoed in Valburg.
Laat u verwennen op één van de meest
unieke plekken in de regio en geniet van een
perfect uitzicht. Dit wilt u niet missen.

Het heeft even geduurd maar de zon is er. Dan wilt u deze originele
Ray Ban Polarized zonnebril niet missen. Ray
Ban heeft geen toelichting nodig. Werkelijk
een TOP bril!

Een zeer speciale Odd Fellow Korenwijn XO. Speciaal gebotteld
voor Rotary Wageningen en aanbevolen door
het Wagenings Jenever Genootschap Nimmer
Zat. Maak kans op 1 van de gelimiteerde
flessen. Laat u verrassen door haar sublieme
kwaliteit.

Goede doel 2018
Als Goede Doel ondersteunen we graag de Stichting Messi.

Stichting MESSI zet zich in om kind en gezin te ondersteunen en de juiste kant op te
manoeuvreren zodat er een leefbare situatie ontstaat waarbij we eventuele negatieve
invloeden en gebeurtenissen kunnen beperken en hopelijk zelfs kunnen voorkomen.
De focus van de Stichting Messi richt zich op kinderen die door welke reden dan ook in
hun thuissituatie niet de gewenste waardering en aandacht voor hun goede gedrag
krijgen. Het is inmiddels bewezen dat juist deze doelgroep bij een gemis van de juiste
dosis aan positieve aandacht vrij snel vatbaar kunnen worden voor het afdwingen van
negatieve aandacht en dat kan enorme schade veroorzaken aan de toekomst van het
kind en ook aan de samenleving.
Denk aan een effectieve aanpak van allerhande maatschappelijke problemen, de unieke
beloningen als middel voor moeilijk bereikbare doelgroepen, het verbeteren van de
leefbaarheid en mentaliteit in onze maatschappij.
De samenleving heeft dus veel profijt van dit middel, want hoe meer we de komende
generatie kunnen motiveren om op een maatschappelijk verantwoordelijke manier hun
leven te leiden en zodanig de kans van het nemen van “het verkeerde pad” kunnen
vermijden, hoe meer we de kans vergroten dat die huidige generatie zal slagen in hun
sociale en maatschappelijke wereld. Een unieke beloning kan een onuitwisbare indruk op
een kind maken.
Meer informatie vindt u op www.stichtingmessi.nl

