
EI-POST
€ 7,50

Een mooi schaaltje met één kilo paaseieren 
voor slechts 17,50 euro.
Leuk om te kopen,
nog leuker
om te geven.

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.

www.facebook.com/heteiteam www.eiteam.nl

LI NS CLUB MIDDELBURG
VERKOOPT PAASEIEREN
V R HET G EDE D EL:
Stichting KinderDiabetes

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  € 65

GEZINSBOKALEN  € 17,50

laten blijken voor de afgelopen
periode? Het Ei-Team van 

Wilt u uw medewerkers
bedanken en uw waardering

zich dit jaar in voor 
Stichting KinderDiabetes.

Hoe werkt het? U besteld per medewerker een gezellig paas 
„ei-post geschenk“ met de inhoud van 250 gram heerlijke 
paaseieren verpakt in een gepersonaliseerd brievenbus A6 
doosje. In het doosje zit naast de eitjes een flyer met uitleg 
over het goede doel. In verband met de AVG moet het 
bedrijf de adressering zelf regelen.  

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

Wij verzorgen graag voor uw bedrijf een „ei-post“.

Lions Club Middelburg zet

Het EI-team is een initiatief van Lions Club Middelburg. Deze actie komt stand 
met de welwillende medewerking van Sligro Vlissingen en Jodeco Glass. 



Stichting Stichting 
KinderDiabetes ZeelandKinderDiabetes Zeeland

“Als het aan ons ligt ben je #nietalleen”

Stichting KinderDiabetes is een 
landelijke organisatie die zich op 
regionaal niveau inzet voor kinderen 
met diabetes, maar ook voor de rest 
van de familie en hun omgeving. Dit 
doen ze door activiteiten te organise-
ren en educatie te bieden. Denk aan 
scholen, en sport verenigingen. Ook 
kan er desgewenst gebruik gemaakt 
worden van een buddy; een erva-
ringsgenoot voor steun of als klank-
bord. 

Het ei-team van Lions Middelburg 
wil graag SKB Zeeland helpen door 
het verkopen van paaseitjes. 

Meer info? Ga naar 
www.facebook.com/heteiteam 
\www.eiteam.nl 

SKD Zeeland

Stichting KinderDiabetes ontvangt 
geen gelden van de overheid en zijn 
volledig afhankelijk van sponsoren 
om alle activiteiten mogelijk te kun-
nen maken en educatie te bieden. 
In samenwerking met ambassadeur 
Paskal Jakobsen van BLØF, heeft 
Stichting KinderDiabetes een video 
gemaakt om meer inzicht te geven 
wat voor impact de diagnose diabe-
tes type 1 op een gezin heeft. Want je 
leven verandert behoorlijk. Vandaar 
de slogan: “Als het aan ons ligt ben je 
#nietalleen”. Voor meer info, ga naar 
stichtingkinderdiabetes.nl.  

Lions Middelburg wil graag bijdragen 
aan de doelstelling van SKD dat geen 
kind, of jong volwassene zich alleen 
zou moeten voelen.  

Impact Diabetes

CHOCOLADE EN DIABETES
Zo op het eerste gezicht een vreemde combinatie en niet zo voor de hand liggend. 
Maar niks is minder waar. Chocolade is geschikt voor opname in een dieet, omdat 
cacao het hoofdingrediënt is van chocolade.

http://stichtingkinderdiabetes.nl.

