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Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar in september gaat het werkjaar van onze Lionsclub Turnhout
Hartevrouwe terug van start.
Vorig jaar hebben we, mede dankzij uw gulle steun, weer mooie resultaten kunnen
neerzetten. Uw sponsoring heeft voor een goede basis van onze acties gezorgd.
Die worden integraal ingezet voor materiële en financiële steun aan onze sociale
doelen.
Via onze fundraisingacties van de ‘Kerstboompjes voor het goede doel’ en de
‘Hartevrouwequiz’ wordt uw steun vermenigvuldigd en kunnen wij elk jaar zo’n 30
goede doelen helpen.
Met ‘Scholen voor het goede doel’, sensibiliseren we niet alleen scholieren voor
kansarmen in de maatschappij, maar steunen we ook de voorgestelde projecten.
Tijdens de dag van ‘Hartevrouwe doet’ steken we met z’n allen en ons gezin de
handen uit de mouwen bij onze ondersteunde projecten. Schilderen, tuinieren,
helpen …

De commissie ‘Robin Hood’ knipoogt naar de Engelse held en verzamelt
herbruikbare materialen voor onze goede doelen.
De commissie ‘Jeugd’ probeert de kinderen die we steunen meer te betrekken via
een tekenwedstrijd. Want elk kind wint graag een attentie.
U ziet, het moto ‘We Serve’ van Lions vertalen we graag op veel manieren.
In naam van onze club wil ik u dan ook van harte danken voor uw steun. Uw
bijdrage maakt een groot verschil.
Wij hopen dat u voor één van onze sponsorformules (zie bijlage) zal kiezen en
kijken vol vertrouwen uit naar een positieve reactie. Alvast bedankt!
Caroline Beyens
Voorzitter 2022-2023

Deze uitnodiging tot sponsoring wordt u aangeboden door
……………...............................................................................

ONZE GOEDE DOELEN

Met de integrale opbrengst van de mini-kerstboompjesverkoop en de Hartevrouwequiz steunt Lions Club Turnhout
Harte rouwe vzw een heel aantal sociale projecten. Als vrouwenclub kiezen wij ervoor om extra aandacht te schenken
aan projecten die vooral gefocust zijn op kinderen, jongeren en vrouwen.

De goede doelen die wij vorig jaar konden steunen

HARTEVROUWE DOET!
Elk jaar prikken de leden, hun partners en familie 1 dag om te klussen bij onze goede doelen. Vorig jaar hielpen we een hele dag bij de opruimingswerken in Prayon (Trooz), dit
jaar proberen we terug aan de slag te gaan bij onze lokale goede doelen. Waarom? Omdat we onze goede doelen niet alleen financieel willen steunen, maar hen en hun werking
beter willen leren kennen. Hoe kan dat beter dan door samen met bewoners, gasten, verantwoordelijken en vrijwilligers van de projecten de handen uit de mouwen te steken?
Dit geeft een extra dimensie aan het motto van Lions: ‘We serve’.

ONZE BENEFIETACTIES

KERSTBOOMPJES VOOR HET GOEDE DOEL
Onze verkoop van mini-kerstboompjes is veruit de meest gekende actie van Lionsclub Turnhout Hartevrouwe. Je ziet
ze overal en dat is ook onze bedoeling. Want de integrale opbrengst gaat naar vele goede doelen die echt op ons
rekenen.
Elk jaar opnieuw steken alle Hartevrouwen, partners en
familie de handen uit de mouwen om de duizenden minikerstboompjes ingepakt, verkocht en geleverd te krijgen bij
honderden mensen, winkels, bedrijven,…
De sleutel van dit succes? De solidariteit van alle klanten, het
leuke product en de ongelofelijk enthousiaste aanpak van alle
leden van onze club. Eind november beginnen we er weer
aan.

12e HARTEVROUWEQUIZ

Onze tweede fundraising, de Hartevrouwequiz
voor het Goede Doel, is aan haar 12e editie toe.
Na twee online edities hopen we alle quizzers
opnieuw te mogen verwelkomen in de Kuub @
de Warande op zaterdag 11 maart 2023.
Een
heerlijke
portie
quizvragen,
een
enthousiaste quizmaster, lekkere hapjes en
drankjes blijven garant staan voor een (ont)
spannende zaterdagavond!

SCHOLEN VOOR HET GOEDE DOEL
Een Lionsclub doet niet alleen aan fundraising voor
goede doelen.
Met Lionsclub Turnhout
Hartevrouwe willen we jongeren sensibiliseren
voor de noden die in de nabije omgeving aanwezig
zijn.
We willen ook sociaal engagement
aanwakkeren. Want het is goed dat jonge mensen
dit leren.
Hoe? Door een prijzenpot vrij te maken voor goede
doelen die tijdens een presentatiewedstrijd door
leerlingen van de hogere graden van secundaire
scholen uit de regio aan een jury worden voorgesteld. Verschillende scholen nemen elk jaar enthousiast deel.

Meer info over onze activiteiten voor het goede doel kan u vinden op www.hartevrouwe.be

VORIG JAAR MOCHTEN WE REKENEN OP DEZE SPONSORS
ONZE PLATINA SPONSORS

ONZE DIAMANTEN SPONSORS

ONZE GOUDEN SPONSORS

ONZE ZILVEREN SPONSORS
VEJA * BESIX INFRA * GD&A ADVOCATEN * CORDEEL * AERTSEN & PARTNERS * MAPECO
PEETERS MOTORS * BRASSERIE DE BOSDUIF * FMGP * KBC PRIVATE BANKING

ONZE BRONZEN SPONSORS
DE VISSCHER W. * WIJNEN JACOBS * DIRK VAN GOMPEL AMBACHTELIJK TIMMERBEDRIJF
ROTRIX RENO * M.C.-MANAGEMENT & CONSULTING * MAES-BECK UITVAARTZORG * A-TEC
DOMUS CASEI * VERSMISSEN, JANSSENS & PARTNERS VERZEKERINGEN * BETA-IMMO * VINOBLE
OPTIEK VAN DER VEKEN * VEELO * AVENUE FASHION * TIMELESS WOOD * STEEN VASTGOED
SYSTEEMPLAFONDS GYPROCWERKEN MEYVIS * MULTIMEDIUM * BOUWBEDRIJF MENBO
OPTIEK VAN GORP * STEENHOVEN COUNTRY CLUB * STOFFELS TOMATEN * CACHET DE CIRE
DAKWERKEN HERREMANS KID * BLOCKX, PEETERS & VAN LOOVEREN * BANDEN GAUKEMA

DANK U WEL!

