VANDAAG SCHRIJVEN
WIJ GESCHIEDENIS.

MET JOUW HULP KUNNEN WE POLIO VOORGOED UITROEIEN.

Rotary en de Bill and Melinda Gates Foundation
vierden op 6 juni 2017 hun 10-jarige samenwerking
Bill Gates heeft op 6 juni 2017 aangekondigd dat zijn Foundation
gedurende de komende drie jaar de bijdragen van Rotarians tot
maximaal US$ 50 miljoen met 2-1 zal verdubbelen. Donaties en
verdubbeling leveren dus jaarlijks US$ 150 miljoen op gedurende
drie jaar voor de strijd tegen polio. In deze periode dus
US$ 450 miljoen! Sinds het begin van de strijd tegen polio
is het aantal nieuwe gevallen met 99.9% verminderd en zijn
meer dan 2,5 miljard kinderen gevaccineerd. Nu zijn er jaarlijks
minder nieuwe gevallen dan ooit, maar we stoppen niet tot dat
aantal NUL is. Indien polio niet wordt uitgeroeid lopen opnieuw
honderdduizenden kinderen het risico op verlamming. De kosten
van de wereldwijde gezondheidszorg zouden enorm stijgen en de
kwaliteit van leven van de kinderen zou drastisch dalen. Doe met
ons mee in de strijd tegen polio, help levens te redden en biedt
kinderen een mooie toekomst.

“THE WORLD’S
PROGRESS IN FIGHTING
POLIO MIGHT BE ONE OF
THE BEST-KEPT SECRETS
IN GLOBAL HEALTH.”
Bill Gates, Co-Founder and
Co-Chair, Bill & Melinda
Gates Foundation

‘END
POLIO
NOW’

Sinds 2013 heeft
de 2:1 bijdrage van de
Bill & Melinda Gates
Foundation 35 miljoen
dollar per jaar opgeleverd
in de strijd tegen
polio.

END POLIO NOW
TULIPS IN BLOOM
AT ROTARY INTERNATIONAL
HEADQUARTERS, EVANSTON ILLINOIS

TULP
HELP POLIO

UIT TE ROEIEN
www.endpolionowtulp.nl

KOM MET JE
ROTARY CLUB
IN ACTIE VOOR

END POLIO NOW!
Na de zeer succesvolle bollenverkoop van 2017 zijn nu weer
End Polio Now tulpenbollen beschikbaar waarmee je geld
inzamelt voor de strijd tegen polio. Het is een fantastische deal:
een doosje met 25 bollen erin kost E 15,-. Hiervan is bijna
E 10,- bestemd voor het goede doel en dit bedrag wordt door
de Bill and Melinda Gates Foundation verdrievoudigt. Een
doosje bollen van E 15,- levert dus bijna E 30,- op voor de
strijd tegenpolio. Sinds 2014 hebben Rotary Clubs ruim 35.000
doosjes tulpen verkocht. Dat resulteerde in maar liefst ruim E
1 miljoen voor de bestrijding van polio. Genoeg om 11 miljoen
kinderen te vaccineren.
Daarom: vraag je clubleden om het formulier
in te vullen! Geef je bestelling door op de
actiewebsite www.endpolionowtulp.nl

ROTARY
PROMOTIE
Op elk doosje tulpenbollen staat informatie
over Rotary. Zo is
de tulpenbollenactie
ook een manier om
PR voor je club te
bedrijven!

WHY END POLIO NOW?
TOP 5 REASONS TO END POLIO NOW

Met deze grootse campagne gaat Rotary wereldwijd de strijd
aan, kijk op www.polioeradication.org voor meer informatie.
Tot op de dag van vandaag is de wereld nog steeds niet
poliovrij. Zolang er nog maar één geval van polio blijft
bestaan, zijn kinderen niet veilig voor deze dodelijke ziekte.

TO IMPROVE
LIVES

TO INVEST IN
THE FUTURE

TO IMPROVE
CHILD HEALTH

TO SAVE
MONEY

TO MAKE
HISTORY

BESTEL
PER CLUB
Om de kosten te beperken
vragen we je om als Rotary
club in één keer gezamenlijk
te bestellen. De bollen worden,
na betaling, op het door
jou opgegeven adres
geleverd.

DOE MEE EN BESTEL DE TULPENBOLLEN
OP www.endpolionowtulp.nl

