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Wat een mooie club zijn jullie en wat een geweldig 
resultaat is er behaald na onze jarenlange samenwerking. 
Maar liefst 1.000.000 euro is er in totaal opgehaald voor 
Stop Tetanus middels tientallen creatieve events, leuke 
projecten en (sportieve) acties. We worden er bijna stil 
van bij UNICEF Nederland.   
 
Het partnership met Kiwanis is een prachtig voorbeeld 
van ambitieuze doelen stellen en ze ook nog halen. Jullie 
hebben een geweldige slagkracht laten zien als 
Nederlandse divisie. Mede dankzij uw inzet zijn inmiddels 
al 31 landen Tetanus vrij verklaard. Die positieve impact op 
de wereld van kinderen en moeders is natuurlijk fantas-
tisch!  
 
Kenmerkend voor de sfeer in het partnership vond ik de 
open en opbouwend kritische toon, maar ook de goede 
klik tussen de mensen van Kiwanis en UNICEF. Kiwanis’ 
motto ‘Serving the childeren of the World’ in combinatie 
met de missie van UNICEF (zijnde: dat ieder land kinder-
rechten respecteert en naleeft) heeft altijd als een zeer 
natuurlijke match gevoeld.  
 

Wij bij UNICEF zien Kiwanis als mensen die ergens voor 
staan en het voor elkaar krijgen -linksom of rechtsom-. 
Het ondernemerschap en de ‘no-nonsense-schouders-er-
onder-mentaliteit’ leidt tot resultaten waar jullie trots op 
mogen zijn. Daar maken wij een diepe buiging voor.  
 
Ik wil u allen, ook namens UNICEF Nederland en de 
kinderen en moeders die u hebt behoed voor de ver-
schrikkelijke ziekte Tetanus, van harte bedanken voor 
uw inzet en passie. Ik hoop dat UNICEF met Kiwanis 
Nederland mag blijven samenwerken in de toekomst 
en wens u heel veel succes met 
alle projecten die nog gaan 
komen.  
 
Hartelijke groet,  
 

Jan Bouke Wijbrandi 
algemeen directeur 
UNICEF NEDERLAND  
 
augustus 2016

BESTE KIWANIS, 



4  -  Kiwanis bedankt!

Ook internationaal wordt de samenwerking met Kiwanis international door UNICEF 
zeer gewaardeerd. Zie hieronder de persoonlijke bedankvideo van Anthony Lake, 
executive director van UNICEF International, New York.

BEDANKVIDEO ANTHONY LAKE 

Klik op de afbeelding om video te starten

https://www.youtube.com/watch?v=tjsVEUAt7hw&feature=youtu.be
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OVER STOP TETANUS
Mede dankzij de steun van Kiwanis heeft UNICEF miljoenen vrouwen en 
baby’s ingeënt tegen tetanus. 40 landen waar de ziekte in 1999 voor-
kwam zijn nu tetanusvrij. Ieder jaar verliezen 58.000 moeders hun baby 
aan een ziekte die met een paar prikken te voorkomen is. Dankzij de 
steun van Kiwanis kan UNICEF tetanusvaccins aankopen en verspreiden 
en zo duizenden baby’s beschermen. 

De huidige werkgroep Stop Tetanus bestaat uit:
Gert van Lieshout, Sjoerd Timmermans, Shirley Schelkers, Chris Zweers, 
Fons Alberts, Kees van Ee en Pieter van der Hammen.
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DEN HAAG, 7 juli 2016 - Sjoerd Timmermans en Gert 
van Lieshout zijn al ruim 25 jaar lid van Kiwanis. 
Samen met 21 leden van het Algemene Bestuur van 
Kiwanis Nederland leidden zij afgelopen jaren het 
project Stop Tetanus. Het target werd gehaald en er 
werden awards uitgedeeld. 
Tijd voor een gesprek met UNICEF. 

Het internationale project ‘Stop Tetanus’ begon in 2011 en 
het target werd hoog ingezet. ‘1 miljoen!’, riep iemand 
van Kiwanis Nederland, toen tijdens de jaarvergadering in 
Maastricht gevraagd werd wat ze dachten op te halen in 
vijf jaar tijd. Ambitieus leek het, aangezien bij eerdere 
projecten 250.000 euro werd geworven. Maar de 125 
clubs in Nederland gingen ervoor. Nu de 1 miljoen euro 
gehaald is, is het tijd voor een feestje. Zeker ook omdat 
de Kiwanis Nederland dit jaar 30 jaar bestaat en haar 
zesde lustrum viert. Gert en Sjoerd ontvingen een 

internationale award voor hun bijdrage aan het project. 
UNICEF spreekt met ze, over het succes van het project, 
over Kiwanis Nederland en over de toekomst.  
 

‘JE KUNT ONS VERGELIJKEN
MET ROBIN HOOD’
Gert van Lieshout: voorzitter van de werkgroep Stop Tetanus van 2015 tot heden. 
Sjoerd Timmermans: voorzitter van de werkgroep Stop Tetanus van 2013-2015, nu President van Kiwanis Europa.

Links: Gert van Lieshout Rechts: Sjoerd Timmermans
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Gefeliciteerd, zowel met dit geweldige resultaat, als met 
jullie award!   
Gert: “Bedankt, de meesten schrokken wel van dit target, 
niet gek als je weet hoeveel moeite het bij eerdere lustra al 
kostte om 250.000 euro bij elkaar te halen. Maar er 
ontstond ook een geweldige vastberadenheid om het te 
halen en we hebben het gehaald. Een geweldige kroon op 
ons jubileumjaar. De lof van het succes gaat niet alleen 
naar ons natuurlijk, maar ook naar Chris Zweers en Shirley 
Schelkers uit de werkgroep Stop Tetanus en verder alle 
leden van Kiwanis die zich zo hard hebben ingezet.”  
 
Waar ben je het meest trots op?
Gert: “Ik vind het geweldig om te zien hoe je mensen kunt 
inspireren met een verhaal. Om mensen mee te krijgen in 
een gezamenlijke actie; om ze warm te maken voor een 
project, gaat het erom dat je mensen raakt. Het is zo 
belangrijk om langs te gaan bij de divisievergaderingen 
waar vele clubafgevaardigden getroffen worden. Hier ligt 
tegelijkertijd ook de grootste uitdaging.”
Sjoerd: “Bij het wereldwijde Stop Tetanus project heeft 
Kiwanis Nederland zichzelf echt op de internationale kaart 
gezet, overigens net als in de negentiger jaren bij het 
Jodiumproject. 

Wist je dat we het eerste district waren dat de tussen- 
tijdse targets steeds en het einddoel als eerste district in 
de wereld bereikte? Uiteindelijk zijn we internationaal op 
de 6e plek geëindigd, maar we zijn nummer 1 van Europa. 
Dat is wel iets om trots op te zijn.”  
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Hoe wordt daarop gereageerd door andere Kiwanis-
districten? 
Sjoerd: “We worden nu wel een beetje gezien als het 
beste jongetje van de klas, terecht misschien wel. We 
hebben laten zien dat we onze schouders eronder zetten 
en doen wat we beloven. Daar kunnen andere landen nog 
wel wat van leren.”  
 
Wat is de sleutel tot succes? 
Gert: “Je krijgt niet zomaar mensen mee wanneer je een 
project aankondigt. Leden iets in de schoenen schuiven 
werkt niet, want dat schuiven ze er zo weer eruit. Het 
gaat om het creëren van betrokkenheid. Je moet mensen 
met een verhaal raken in het hart. Pas dan inspireer je ze 
en kun je ze meekrijgen in gemeenschappelijke doelen. 
Wij zijn bij veel clubs geweest om het Stop Tetanus 
verhaal toe te lichten en dat heeft vrijwel altijd effect 
gehad.”    

Als je terugkijkt naar de afgelopen jaren, wat zou er nog 
beter kunnen? 
Gert: Nog vaker langsgaan met een korte, prikkelende 
presentatie. Daar gaat het om, frappez toujours.  

Wat was nu echt een verrassend succesvolle actie 
afgelopen jaren?
Sjoerd: “Er waren er veel meer dan één! Een kleine 
greep? Een club is uiterst intensief aan de gang gegaan 
met het inzamelen van oude printercartridges, een mooie 
actie met een prachtige opbrengst door een kleine club
Dat komt door de focus op één actie, zo kun je van iets 
simpels iets heel succesvols maken. Of de fietstocht van 
Bert van der Kroft naar Thailand, dat was zo uniek. Ook de 
autorally’s genereerde prachtige opbrengsten. Teveel om 
op te noemen!”  
 
Wat is kenmerkend voor Kiwanis? 
Sjoerd: “We zorgen voor geld door handen uit de mou-
wen te steken, niet door portemonnees te trekken. Je 
kunt ons een beetje vergelijken met Robin Hood. We 
willen iets betekenen voor kinderen, zoals ons motto 
‘Serving the children of the world’ al zegt, en samen 
kunnen we meer dan alleen. Dat is echt Kiwanis.” 
 
Wat betekent het voor jou, lid zijn van de Kiwanis? 
Gert: ik houd ervan om samen met anderen projecten te 
bedenken en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Je 
ziet veel creativiteit om je heen en we organiseren leuke 
evenementen. Zo is laatst weer de jaarlijkse haringparty 
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geweest en binnenkort ‘Muziek in de maïs’.
Sjoerd: Mijn netwerk is behoorlijk gegroeid, mede dankzij 
mijn internationale functies. Maar ook in Nederland (ik 
ben lid van Kiwanisclub Den Haag) heb ik echt hele goede 
vrienden gemaakt. We zien elkaar twee keer per maand, 
een keer om gezellig te eten, een keer om een activiteit 
te doen. 
We hebben plezier met elkaar, maar doen ook mooie 
dingen samen. Zo zijn we laatst weer gaan koken met 
kinderen van 12 tot 16 jaar uit een gesloten inrichting. Er 
zijn professionele begeleiders bij, omdat sommige kinde-
ren gedragsstoornissen hebben en onberekenbaar zijn, 
maar het is voor hen ook echt een dagje uit.     
 
Wat is het mooiste wat je tot nu toe hebt meegemaakt? 
Sjoerd: “Dat is lastig om te zeggen, we hebben al zoveel 
gedaan. Kiwanisclub Den Haag heeft ooit meer dan 
80.000 euro opgehaald voor weeskinderen op Bali. Toen 
ik een dolblij jongetje ontmoette dat voor het eerst in zijn 
leven een eigen bed met matras had, raakte me dat heel 
diep. Dat is geweldig.”   
 

Hoe gaat het met de Kiwanis in Nederland? 
Gert: “Goed, al doet de ene club het beter dan de ande-
re. Het is een uitdaging om nieuwe leden te werven. 
Kiwanis is er voor iedereen, van elke leeftijd en het zou 
het mooiste zijn als er een mix is tussen mensen met 
verschillende achtergronden en van verschillende leeftij-
den. Als het een bejaardensoos wordt waar mensen 
alleen maar komen om een borreltje te drinken, dan 
wordt het tijd om de stekker eruit te trekken.”  
 
Wat gaan jullie doen, nu Stop Tetanus zo goed als afge-
rond is? 
Gert: “Ik doe hierna even helemaal niks, het waren 
drukke jaren.”  
Sjoerd: “Ik word president van Kiwanis Europa en krijg 
de taak om de reorganisatie op een goede manier te 
laten verlopen. Kiwanis Europa gaat zich namelijk deels 
losmaken van Kiwanis International en dat houdt in dat er 
op allerlei vlakken, zoals legal, dataprotectie en financiën, 
veranderingen komen. Ook krijgen we nieuwe 
medewerkers in ons kantoorpand in Gent. Dat geeft 
nogal wat extra werk en kost veel reistijd door het heen 
en weer rijden. ”  

http://www.muziekindemais.nl/
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Hoe vind je dat de samenwerking met UNICEF is 
verlopen? 
Sjoerd: “Heel goed, we hebben meerdere malen met 
Jan Bouke Wijbrandi gesproken over het wel en wee van 
onze samenwerking. Hij heeft goed geluisterd naar onze 
wensen en behoeftes. Dat hebben wij als erg prettig 
ervaren. Ook hebben wel veel samengewerkt met jullie 
vrijwilligers, dat beviel goed.”  
 
Hebben jullie nog een tip voor UNICEF?  
Gert: “De ambassadeurs en de veldwerkers zijn erg be-
langrijk om het verhaal van UNICEF over te brengen. Het 
zou goed zijn als die nog meer ingezet kunnen worden 
om dat te doen. Dat heeft namelijk echt veel effect. 
Wellicht zouden er nog meer ambassadeurs kunnen ko-
men, waardoor ze makkelijker inzetbaar worden.” 
Sjoerd: “Ook zou UNICEF een kookboek kunnen maken 
met de lievelingsrecepten van ambassadeurs. 
Ons kookboek is een groot succes en levert best wat op.”  
 



11  -  Kiwanis bedankt!

UNICEF en haar partners zetten grote inentingscampagnes op touw. 
Sinds 1999 hebben we al zo’n 90 miljoen vrouwen in 50 landen ingeënt 
met twee of meer doses van het vaccin. We kopen vaccins en injec-
tienaalden in en regelen transport en opslag. Onderweg zorgen we dat 
de vaccins steeds koel gehouden worden, vooral in warme, afgelegen 
gebieden vergt dat een flinke organisatie. We zorgen voor verpleegkundi-
gen en vrijwilligers en leiden ze op. Ook geven we voorlichting en zetten 
we ons in voor goede medische zorg rond de bevalling. Daarnaast zorgen 
de reguliere inentingsprogramma’s dat meisjes vanaf hun geboorte 
driemaal tegen tetanus worden ingeënt (DTP), waarmee ze levenslang 
tegen deze ziekte zijn beschermd. En naast het inenten van zwangere 
vrouwen organiseren we ook speciale inhaalvaccinatiecampagnes om 
tienermeisjes voor lange tijd te beschermen.

WAT GEBEURT ER 
OM TETANUS TEGEN TE GAAN?
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STOP TETANUS VIDEO 

Klik op de afbeelding om video te starten

https://youtu.be/lclhluw4LNQ
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PRESTEREN & DINEREN - Kookboek Topsporters
Op dinsdag 31 mei jl vond in hotel Huis ter Duin in Noordwijk de officiële 
presentatie plaats van het boek Topsporters Presteren en Dineren. Sporters 
Tim Coronel, Inder van Weerelt, Lara van Ruijven en Daniel Wedemeijer 
namen een eerste exemplaar in ontvangst. Het boek is een uitgave van 
Kiwanisclub Den Haag en de opbrengst ervan komt volledig ten goede aan 
drie goede doelen: de Krajicek Foundation, het Jeugdsportfonds en het 
wereldwijde UNICEFproject Stop Tetanus.

Kwanispoppen 
De bekende Kiwanis poppen zijn voor 
kinderen in het ziekenhuis. Tijdens het 
Textielfestival 2015 werd kunstenaars 
gevraagd een kunstwerk te maken met 
de Kiwanispop als basis. De opbrengst 
van de verkoop ging rechtstreeks naar 
het Stop Tetanus project van Kiwanis.

EEN GREEP UIT ALLE GEWELDIGE ACTIES:

2015: Inzamelingsactie 
van cartridges en mobiele 
telefoons van KC Leiden

Kiwanis, afgelopen jaren hebben jullie tientallen mooie acties gevoerd en projecten gedaan samen.

http://www.kiwanis.nl/denhaag/nieuws/uniek-kiwanis-boek-ondersteunt-3-goede-doelen
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2012: Wijn verkoopactie Kiwanisclub Utrecht

2015: De Marathon in Dublin, gelopen door Liz Boers

2016: Niger is Tetanus-vrij verklaard

Op social media zijn er de afgelopen jaren veel 
berichten geplaatst, over de activiteiten, maar ook 
over de fantastische resultaten. 
Ook op het profiel van UNICEF Nederland.
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17.000 km fietsen van Nederland naar Thailand Bert van der Kroft (62) van 
Kiwanisclub Dommelland-Valkenswaard vertrok zaterdagochtend 5 april vanaf de Markt in 
Valkenswaard voor een enorme reis: op de fiets naar Thailand. 17.000 km fietsen door 17 
landen. Met zijn fietstocht zamelt Bert van der Kroft geld in voor twee goede doelen; Futere 
Kids in Ghana en Stop Tetanus van Kiwanis/UNICEF. Tijdens de reis schrijft Bert van der 
Kroft elke maand over zijn reis op zijn website: http://bert.kroft.nl/benfietsen/

2015: Advertentie in de Volkskrant over 
Kinderrechten voor asielzoekerscentrum, ook een 
punt van aandacht voor Kiwanis Nederland. 

Uiteraard waren er nog veel en veel 
meer mooie evenementen en acties. 
Chapeau voor iedereen die zich zo 
heeft ingezet!

2012: Golftoernooi Grevelingenhout door 
Kiwanisclub Zierikzee

http://bert.kroft.nl/benfietsen/
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Wat heeft het nu allemaal opgeleverd? Veel, heel veel! 
Sinds 1999 heeft UNICEF samen met haar partners 
mooie vooruitgang geboekt in de strijd tegen tetanus bij 
moeders en pasgeboren baby’s. Zo zijn er inmiddels al 40 
landen tetanusvrij en zijn er 119 miljoen vrouwen twee of 
meer keer ingeënt1. Het uitbannen van neonatale tetanus 
staat al jaren hoog op de agenda van organisaties als 
UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie. Tijdens de 
eerst VN-Kindertop in 1990 was de doelstelling om 
tetanus onder pasgeboren baby’s de wereld uit te helpen. 
In 1999 werd dit doel uitgebreid: ook met moedersterfte 
door deze bacterie werd de strijd aangegaan. Toentertijd 
waren er 59 landen waar tetanus een bedreiging vormde 
in het kraambed. Nu, ruim twintig jaar later, kunnen 40 
landen zich tetanusvrij noemen. Het eliminatieprogramma 
is dus al ruim over de helft. En de sterfte is met 93 
procent afgenomen. 
 

1        data is van dec. 2015

Een groep moeders in Didigoro, Papoua Nieuw Guinea, laat trots de 
gezondheidskaarten zien met stempels van de Tetanus vaccinaties

RESULTATEN IN DE 
STRIJD TEGEN TETANUS
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Wat is the key to success bij Stop Tetanus?
Chris: “We kregen de clubs in beweging door de wereld-
wijde doelstellingen, die er lagen, te vertalen naar 
Nederland. Per land is er gevraagd: ‘wie wordt de trek-
ker?’ Er was al een vertrouwdheid met UNICEF vanwege 
het eerdere jodiumproject. Dan gaan we ervoor en stellen 
we targets. De interesse is zo verschillend per club, de 

ene Kiwani vindt het mooi, de 
andere niet. Er was een enorme 
variëteit aan acties, zoals 
TextielPlus Poppen-actie waar ik 
zelf meer bij betrokken was. Wij 
surfen mee op de naamsbe-
kendheid van UNICEF. En neem 
ook Bert van der Kroft, die naar 
Thailand is gefietst. 

Tussendoor hebben we de clubs veel geïnformeerd, met 
de website waarop een barometer stond, met de financi-
ele stand van zaken. We hebben in kranten en folders 
gestaan, en geholpen met allerlei acties. We hebben alles 
uit de kast getrokken.”
Shirley: “Het enthousiasme van leden om er samen voor 
te gaan was volgens mij de grootste succesfactor. Ik 
denk dat Team Stop Tetanus lokale clubs goed heeft 
kunnen meenemen hierin. Vooral in het begin hebben we 
de actie een boost gegeven met het Stop Tetanus jour-
naal en de e-mailnieuwsbrief, met voorbeelden van 
fondsenwervende acties. Wij zijn vaak bij lokale bijeen-
komsten geweest om alles toe te lichten. Tetanus de 
wereld uit helpen, dat is een mooie ambitie, daar gaan 
mensen wel voor!”     

EEN DRUK BESTAAN EN ZEER GEMOTIVEERD
-IN GESPREK MET CHRIS ZWEERS EN SHIRLEY SCHELKERS-
Een project zoals Stop Tetanus coördineren en managen doe je natuurlijk niet alleen, het is 
een grote klus. Naast Gert van Lieshout, Sjoerd Timmermans hebben onder andere ook 
Shirley Schelkers en Chris Zweers veel uren besteedt aan het project. 
UNICEF stelde ze een aantal vragen. 

Chris Zweers
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Wat betekent het voor jou, lid zijn van de Kiwanis?
Chris: “Het verbreden van je eigen maatschappelijke 
horizon, vooral door mee te doen met projecten, zo kom 
je in allerlei situaties terecht. Dat zeg ik ook altijd tegen 
nieuwe leden. Je ontdekt veel andere werelden die je 
niet kent vanuit bijvoorbeeld je eigen commerciële baan. 
Wat betreft Stop Tetanus vond ik het interessant om met 
UNICEF samen te werken, samen na te denken over hoe 
je mensen in beweging krijgt. We hebben van alles 
uitgeprobeerd.” 
Shirley: “Mijn drijfveer om bij de Kiwanis te komen is de 
focus die er is op kinderen. Andere serviceclubs doen dat 
minder. Kinderen zijn de toekomst en het is belangrijk dat 
ze kansen krijgen. Stop Tetanus kwam op mijn pad nadat 
ik vijf jaar in de landelijke commissie had gezeten. Ik vond 
het een mooie combinatie en kon ook goed opschieten 
met Chris, die destijds voorzitter was van de commissie.

Wat ga je doen, nu Stop Tetanus zo goed als afgerond is? 
Chris: “Op Kiwanis-gebied? Ik blijf natuurlijk lid, dat ben ik 
al 32 jaar en heb ook al die jaren projecten gedaan, 
waaronder een paar grote projecten. Ik ben op dit mo-
ment nog actief voor de HEBI Foundation (couveuses 
voor Afrika) waar ik medeoprichter en bestuurslid ben. 
Onlangs ben ik gevraagd voor Citymarketing in de ge-
meente Maassluis en het opzetten van Toeristische 

ontwikkeling. Verder ben ik bestuurslid van Maassluis 
Ondernemers Vereniging (MOVe) en bestuurslid van een 
sociëteit. Zal ik doorgaan…? Hahaha.” 
Shirley: “Haha, nou ik val niet in een gat ofzo. Ik zit in het 
bestuur van onder andere MKB Westland en ik heb mijn 
eigen bedrijf SD Communicatie. Ik vind Kiwanis gewoon 
een heel leuke organisatie en doe dan ook de PR voor 
diverse clubs. Ik ben altijd bezig, ook ’s avonds. Ik ben 
weinig thuis, alleen in de weekenden. Gelukkig heb ik 
nog wel tijd om af en toe te tennissen.” 

Shirley Schelkers 
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“Mede dankzij  Kiwanis heeft 
UNICEF miljoenen vrouwen 
kunnen inenten tegen tetanus 
en dat zijn mooie resultaten”, 
vertelt Monique van de Ven, 
die als ambassadeur voor 
UNICEF veel gezondheidswerk 
in ontwikkelingslanden zag. 
“De afgelopen vijf jaar is de 
ziekte fors teruggedrongen en is 
babysterfte door tetanus enorm 
afgenomen. Kiwanis heeft daar 
een grote bijdrage aan geleverd.
Dat vind ik fantastisch!”   

CHEQUE VAN 1 MILJOEN VAN KIWANIS VOOR 
BESTRIJDING TETANUS -17 SEPTEMBER 2016, DEN HAAG-
UNICEF ambassadeur Monique van de Ven nam vandaag een cheque van 1 miljoen euro in 
ontvangst van serviceclub Kiwanis. De bijdrage, het resultaat van vijf jaar lang inzamelings-
acties, is specifiek bestemd voor het tegengaan van neonatale tetanus. 
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De cheque, die onder luid tromgeroffel door twee 
Romeinse legionairs werd binnengedragen, vormt de 
symbolische afsluiting van het 5-jarige partnership tussen  
Kiwanis en UNICEF Nederland. De overhandiging vond 
plaats tijdens de jaarvergadering van  Kiwanis in het 
Archeon in  Alphen aan den Rijn. Naast bestuursleden van  
Kiwanis, en enkele UNICEF medewerkers was ook 
Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, 
hierbij aanwezig. 

De prachtige opbrengst van 1 miljoen euro komt ten 
goede aan het Stop Tetanus-project.  “Alle leden van  
Kiwanis hebben enorm hun best gedaan om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor de aanpak van tetanus. 
Een wijnproeverij, sponsorlopen, concerten, een fiets-
tocht naar Thailand en er is zelfs een kookboek gepubli-
ceerd”, zegt Gert van Lieshout, voorzitter van de  Kiwanis-
werkgroep Stop Tetanus trots. “Mooi om te zien dat daar, 
dankzij de brede aanpak van UNICEF, zoveel resultaat 
mee wordt behaald.”

De voor moeders en pasgeboren baby’s levensgevaarlijke 
ziekte Tetanus is met vaccinaties en voorlichting effectief 
te bestrijden. Inmiddels zijn 40 van de 59 landen waar de 
ziekte in 1999 voorkwam tetanusvrij verklaard.    

VLNR: Romein, Gert van Lieshout, Henk Oostdam (Gouverneur Kiwanis 
Nederland), Sue Petrisin (World President Kiwanis International), Liesbeth 
Spies (Burgermeester Alphen aan den Rijn), Monique van de Ven 
(Ambassadeur Unicef Nederland), Romeinse dame. 

[artikel gepubliceerd op UNICEF.nl op 17 september 2016, 
een bewerking hiervan is als persbericht verstuurd]

https://www.unicef.nl/wat-kun-jij-doen/betrokken-ondernemen/unicef-partnership/kiwanis-en-unicef/


21  -  Kiwanis bedankt!

NAMENS ALLE KINDEREN EN MOEDERS, 
en alle medewerkers en vrijwilligers van UNICEF, willen wij u hartelijk bedanken voor uw 
bijdrage aan Stop Tetanus!

Wilt u als Kiwanisclub met UNICEF blijven samenwerken, dan zijn wij daar natuurlijk erg blij mee! 
Dit kan op verschillende manieren:  
 
• Wist u bijvoorbeeld dat u een lezing kunt aanvragen bij onze vrijwilligers? Zo komt u meer te weten over het werk 

van UNICEF en over andere programma’s die we in Nederland en wereldwijd steunen. Meer informatie staat op 
de website. 

• Kent u ons gebruikersvriendelijke Help mee-platform, waarmee u zelf een actie kunt opzetten? Dit scheelt u veel 
(administratief) werk achter de schermen en helpt u bij de communicatie over de actie (u kunt immers de link 
gemakkelijk verspreiden in uw netwerk).  

• Er zijn tal van mogelijkheden om samen te werken en kinderen wereldwijd te steunen en we denken graag met u 
mee. Neem gerust contact met ons op om hierover te praten.  

  
Nogmaals hartelijk dank voor de prettige samenwerking en graag tot ziens!  
  

Met vriendelijke groeten,   
Mariska Burgstede   
Relatiemanager Bijzondere Giftgevers 
   mburgstede@unicef.nl 
  + 31 (0) 88 444 82 62 
  + 31 (0) 6 20 38 04 30

https://www.unicef.nl/wat-kun-jij-doen/lezing/
http://helpmee.unicef.nl/
mailto:mburgstede%40unicef.nl?subject=
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