Beste bestuursleden,
De organisatie van WereldReumaDag 2017 is in volle gang. Dit jaar vragen we aandacht voor het onbegrip dat veel
mensen met een vorm van reuma ervaren. Met als symbool een tulpenbol kweken we begrip op ons eigen Reumafonds
bollenveld in de Noordbeemster, en op een online bollenveld.
Als lokale reumapatiëntenvereniging ontvangt u voorafgaand aan WereldReumaDag 2017 een promotiepakket, bestaande
uit een aantal posters en een stapel flyers. Hiermee kunt u tijdens uw lokale activiteit aandacht vragen voor de campagne
en iedereen oproepen om samen meer begrip te kweken. In deze mail informeren we u graag over de belangrijkste
activiteiten van het Reumafonds, en wat u daar als lokale reumapatiëntenvereniging nog meer mee kunt doen.

Reumafonds bollenplant evenement

Tijdens het evenement ‘Kweek begrip, plant een bol!’ planten we samen de eerste, echte Reumafonds tulpenbollen in
Noordbeemster (Noord-Holland). Dit belooft een bijzondere en informatieve middag te worden met Anita Witzier. U kunt
hier als bestuur van een lokale reumapatiëntenvereniging bij aanwezig zijn! Vul dit formulier in, maar wees er snel bij
want er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar!
Wanneer:
Tijd: 		
Waar: 		

woensdag 11 oktober 2017
15.00 – 17.30 uur
Noordbeemster, Noord-Holland

Zakjes tulpenbollen uitdelen

Door het hele land worden zakjes met tulpenbollen uitgedeeld door promotieteams
bestaande uit vrijwilligers. U kunt voor uw reumapatiëntenvereniging ook gratis zakjes
tulpenbollen bestellen om uit te delen bij uw activiteit. De zakjes tulpenbollen zitten
per 100 stuks verpakt in een doos, en zijn alleen per doos te bestellen. Via dit formulier
kunt u uw bestelling aan ons doorgeven.

Online bollenveld

Met de campagne roepen we iedereen op om een bol te planten op ons online bollenveld. Deelnemers kunnen deze bol een
eigen naam geven en een motivatie opgeven waarom ze meedoen. De bollenplanters ontvangen in de maanden daarna
feiten en weetjes over reuma. Je moet immers meer weten van reuma om begrip te kunnen tonen voor mensen met reuma.
Hoe meer je weet, des te groter wordt de tulp.

Activiteitenkalender

Alle activiteiten die worden georganiseerd rondom WereldReumaDag 2017 zullen wij opnemen in een activiteitenkalender,
zo ook de activiteiten die u als reumapatiëntenvereniging organiseert. U kunt uw activiteit aan ons doorgeven via dit
formulier.

Reumafonds collecte 2018

In de aanloop naar de collecte in maart 2018, als de tulpen tot bloei gekomen zijn, zullen we aandacht vragen voor de oogst.
We hebben dan ook een winactie voor het mooiste tulpentuintje.
Kortom, er staat een hoop op stapel voor WereldReumaDag 2017! In het Formulier WereldReumaDag 2017 lokale
reumapatiëntenverenigingen (klik op de link om bij het formulier te komen) kunt u uw verzoeken doorgeven. Heeft u
vragen over dit formulier of over andere zaken, dan kunt u contact opnemen met Anouk Helmers via
WereldReumaDag@reumafonds.nl, of (op maandag en donderdag) op 020 - 589 64 74.
We hopen samen met u meer begrip te gaan kweken voor reuma, doet u mee?
Met vriendelijke groet,
Marije Hulsinga
Manager Corporate Communicatie

