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LI NS CLUB MIDDELBURG
VERKOOPT PAASEIEREN
V R HET G EDE D EL:
Make-A-Wish Nederland

KOOP NU ONZE PAASEIEREN! LAAT EEN BERICHT ACHTER OP ONZE FACEBOOKPAGINA,
BESTEL VIA DE WEBSITE OF NEEM CONTACT OP MET UW LIONS CONTACTPERSOON.

BEDRIJFS-
BOKALEN € 60

Wij bieden u een fraaie 
bokaal aan met 3 kilo 
eersteklas chocolade 
paaseieren. U ontvangt 
van ons een factuur. 
Onze stichting heeft een 
ANBI-status

GEZINSBOKALEN € 15

Een mooi schaaltje met één kilo paaseieren 
voor slechts 15 euro. 
Leuk om te ko-
pen, nog leuker 
om te geven.

CHOCOLADEREEP MET 
PRACHTIGE WIKKEL 

Leuk voor uw medewerkers of als re-
latiegeschenk! Een chocoladereep 
(200 gram, melk of puur) met 
een speciaal voor deze actie 
ontworpen wikkel met daar-
op een prachtig gedicht. 
Inclusief de mogelijkheid 
uw eigen bedrijfslogo op de 
wikkel af te laten drukken. 
Zie www.eiteam.nl voor meer informatie.

Minimale afname 5 repen. Logo bedrukken voor €25,-  bij 
afname vanaf 10 repen

Prijzen zijn vanaf 50 stuks €4,-- p.s.
Vanaf 20 t/m 50 stuks €4,50 p.s.
Tot 20 stuks €4,75 p.s.

U ontvangt van ons een factuur. Onze stichting heeft een 
ANBI-status.

Het EI-team is een initiatief van Lions Club Middelburg. Deze actie komt tot stand met de 
welwillende medewerking van: Drukkerij Meulenberg en Repro Walcheren. Martien Luteijn en 
Anna de Bruyckere concept en copy



STEUN MAKE-A-WISH EN LAAT DE WENS 
VAN DEZE ZIEKE KINDEREN UITKOMEN!

“Als een kind kan geloven dat zijn wens uitkomt, dan kan 
hij ook geloven dat hij beter wordt” 

Elke dag horen gemiddeld 3 families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte 
heeft. Het gezinsleven verandert in één klap totaal. Die impact is moeilijk voor te stellen. Make-A-Wish Nederland 
wil al deze jonge patiënten tussen 3 en 18 jaar een positieve boost meegeven. Een ervaring die ze sterker maakt. 
En vertrouwen en kracht geeft voor de toekomst. Dat doen we door samen hun allerliefste wens te laten uitkomen.

Onderzoek toont aan dat het realiseren van een allerliefste wens ernstig zieke kinderen en hun omgeving weer 
kracht en vertrouwen geeft, en blijvende impact heeft. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een 
bijzonder traject waar een grote groep mensen maanden mee bezig is en dat van A tot Z maatwerk is. Zo worden 
herinneringen gemaakt die een leven lang mee gaan. 
Koop paaseieren of chocoladerepen en help hierdoor mee om de wens van een ernstig ziek kind in Zeeland uit te 
laten komen.
 
Voor meer informatie ga naar: www.makeawishnederland.org

NEDERLAND
Mallory (10 jaar):
“Ik wil graag met 
puppies knuffelen”

Ceasar (8 jaar):
“Viool spelen met 
Itzhak Perlman”

Kionna (6 jaar):
“Ik wens een 
cowgirl te zijn”

Levi (3 jaar):
“Brandweerman zijn”


