Steunt u het Rode Kruis met
gouden kronen uit uw praktijk?
Den Haag, xx xxxx 2019
Geachte [personaliseren],
Wist u dat ieder jaar zo’n 260 tandartspraktijken meedoen aan het Gouden Kronen
Plan? Ze sturen oude kronen naar het Rode Kruis en helpen zo mee om kwetsbare
families in rampgevoelige gebieden een veiliger en gezonder bestaan te geven. Ook
uw praktijk leverde eerder een bijdrage.
De opbrengst van de kronen gebruiken wij om levens te redden op plekken als
Cebu. Deze Filipijnse stad loopt elk jaar tijdens het stormseizoen een groot risico
op overstromingen en zware tyfoons. Behalve de enorme schade is er het gevaar
van ziektes en epidemieën door vervuild overstromingswater. Vooral kinderen zijn
hiervoor erg kwetsbaar.
Het Rode Kruis traint speciale teams om vóór en tijdens de ramp in actie te
komen. Vorig jaar bereikten we zo meer dan 14.500 inwoners. We hielpen de
lokale bevolking om epidemieën te voorkomen. We gaven volwassenen en
kinderen lessen in goede hygiëne en we leidden vrijwilligers op om latrines te
onderhouden en bij een ramp hulp te verlenen.  
Ook de gouden kronen uit uw praktijk kunnen bijdragen aan dit mooie en
belangrijke werk. Daarom nodig ik u van harte uit: doe weer mee met het Gouden
Kronen Plan! Op de achterkant leest u hoe makkelijk het werkt. Namens de
kinderen op de Filipijnen: heel hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,

“Van die oude
kroon maak je
weer iets nuttigs
én je helpt er
anderen mee”
“Mijn vader was vroeger
vrijwilliger bij het Rode Kruis.
Thuis hadden we zo’n bordje
op de deur, dan belden de
mensen aan als er in de buurt
een ongeluk was. Nu help ik
ook, maar dan op mijn manier.
Ik vraag de patiënt altijd of
de oude kroon naar het Rode
Kruis mag. Eigenlijk zegt
iedereen meestal dat het wel
mag, want anders belandt de
kroon toch in een keukenla.
Nu wordt er iets nuttigs mee
gedaan en help je er andere
mensen mee. Daarom doe ik
ieder jaar weer mee aan het
Gouden Kronen Plan.”
Jaap van Amsterdam
Tandheelkundepraktijk
Rhynenburch,
HazerswoudeRijndijk

Liselotte de Koning
directeur Rode Kruis Prinses Margriet Fonds
P.S. Komt u niet meer zoveel kronen tegen in uw praktijk en wilt u toch helpen?
Een gift is ook van harte welkom!
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Op de Filipijnen krijgen kinderen
heel wat voor hun kiezen
Veel kinderen op de Filipijnen hebben op hun vierde levensjaar al
meerdere overstromingen en orkanen meegemaakt. Gezinnen raken
door een orkaan of overstroming alles kwijt en moeten opnieuw een
bestaan opbouwen. Nog voordat ze hun leven weer op de rit hebben,
krijgen ze vaak de volgende klap te verduren. Het gevolg is dat ze
steeds kwetsbaarder worden.
Met de opbrengsten van het Gouden Kronen Plan zet het Rode Kruis
zich in om mensen in zulke risicogebieden beter voor te bereiden op
rampen. In Cebu helpen onze lokale hulpverleners op twee manieren:

1.	Bij een ramp direct in actie

Samen met de lokale bevolking stellen we speciale teams samen. We
trainen ze om bij een natuurramp direct in actie te komen. Hierdoor
vallen er minder dodelijke slachtoffers en minder gewonden.

2. Een grotere ramp voorkomen

We werken samen met de lokale bevolking aan toegang tot schoon
drinkwater en goede hygiënische voorzieningen. Dat is nodig om na
de ramp een epidemie te voorkomen. Ook blijven mensen hierdoor
gezonder en sterker.

“Mensen uit de wijken komen samen in teams
en worden getraind om bijvoorbeeld latrines te
onderhouden of voorlichting te geven over hygiëne.
Ze zijn heel gemotiveerd om te leren hoe ze anderen
kunnen helpen bij een ramp. Dat geeft hoop: je weet
dat het doorgaat als wij hier straks klaar zijn.”
Arie van Amerongen, projectmanager van het
Rode Kruis op de Filipijnen

Helpt u mee om kinderen
op de Filipijnen tegen
rampen te beschermen?
Zo doet u mee

1.  Hang de meegestuurde poster op en leg
de flyers in uw wachtkamer
2.  Leg gouden kronen apart voor de hulp
van het Rode Kruis
3.  Verstuur deze in de speciale Gouden
Kronen Plan envelop
4.  Na ontvangst sturen wij u automatisch
een nieuwe envelop
5.  We houden u op de hoogte van de
projecten die we realiseren
6.  U kunt de envelop ook meegeven aan de
patiënt

Meer informatie over het
Gouden Kronen Plan? Kijk op
www.rodekruis.nl/goudenkronen

