HELP SINT
HELPEN

Lionsclub Almere Host biedt Almeerse bedrijven, instellingen
en particulieren ook dit jaar weer
de kans op een uniek bezoek van
Sint Nicolaas en zijn Pieten.
Wij, leden van Lionsclub Almere Host, willen een zo groot
mogelijk bedrag inzamelen
voor “Stichting Kindervakantieland” in Almere, een accommodatie die gerealiseerd is voor
kinderen die normaal niet aan vakantie toekomen.

Lions-Sinterklaas
steunt
Kindervakantieland
Sint Nicolaas, vergezeld door zijn
Pieten, bezoekt bedrijven, winkels en
particulieren in Almere.
Dit jaar is het alweer het negende
jaar dat de Lionsclub Almere Host
met professionele Sinterklaasteams
met succes in actie komt voor
Kindervakantieland.
(z.o.z.)
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“Wij, maar vooral
Kindervakantieland,
rekenen op u”
Voor 50 euro per kwartier kunnen bedrijven en particulieren een
bezoek reserveren van een 1e klas
Lions-Sint en zijn Pieten.
Deze Sint draagt de volledige
opbrengst over aan Kindervakantieland. Het voortbestaan hiervan is
immers grotendeels afhankelijk van
vrijwillige bijdragen!
In overleg spreekt u met ons af over
datum, tijdstip en invulling van het
bezoek door de Sint en zijn Pieten.
Vanzelfsprekend worden deze afspraken schriftelijk bevestigd en altijd
stipt nagekomen! Boek dus nu!
Tijdens de bezoeken van
Sinterklaas aan bedrijven en
organisaties worden in
overleg foto’s gemaakt die u
later kunt downloaden.
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Voor boekingen of vragen:
Meindert Pol
info@almeresinterklaas.nl
06-22493603
www.almeresinterklaas.nl
lionsclubalmere
Heeft u geen behoefte
aan een Sint-bezoek,
maar wilt u toch
onze actie steunen?
Geef een kind een
onvergetelijke vakantieweek
(www.kindervakantieland.nl)
en maak een bijdrage over
op nr. 8873890
t.n.v. Lionsclub Almere
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