VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

(secretariaat: Marjan Braam, T 850538 of dbhooghalen@gmail.com)

Wat is 3FM Serious Request?
Elk jaar voor Kerst zet 3FM zich in om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. In het verleden
verbleven de DJ’s in het glazen huis, maar sinds vorig jaar is de Lifeline ontstaan. In de week voor
kerst, 18 tot en met 24 december, gaan 3 DJ-duo’s te voet van Goes naar Groningen. Ze lopen in
totaal 500 kilometer van plaats naar plaats. 24 uur per dag doen de DJ’s verslag van hun tocht en
zijn ze live te volgen op radio, online en op televisie. Op 24 december bezoeken ze Hooghalen, als
één van de tussenstops.
Wat is het goede doel?
Dit jaar zet het Rode Kruis zich in voor slachtoffers van mensenhandel. Wereldwijd worden 25
miljoen mensen slachtoffer, vaak jonge mensen die op de vlucht zijn. Ze zijn niet vrij om over hun
eigen leven te beschikken. Mensenhandel komt overal voor, ook in Nederland. Het Rode Kruis
geeft hulp aan slachtoffers, geeft voorlichting aan jongeren en traint hulpverleners in het
herkennen van signalen van mensenhandel.
Welke inzamelingsacties zijn er opgestart in Hooghalen?
De opbrengst van de volgende acties gaat naar het goede doel:
- verkoop kerstkransjes door leerlingen van basisschool De Bosvlinder
- verkoop toiletrollen door jeugd van Hooghalen
- flessenactie bij supermarkt Coop
- 13 december verkoop zelfgemaakte spulletjes op de Kerstmarkt door De Bosvlinder
- 14 december Nederlands Kampioenschap Oliebollen stapelen door Fleddérus
- 19 december verkoop ‘Bake Sale’ van team Bosvlinder bij kerstviering
- 21 december verkoop fakkelborden en lantaarntjes bij Culturele Fakkelestafette
Natuurlijk is er ruimte om nog meer acties te starten, maak ze kenbaar en doe mee!
Wat kun je verwachten op 24 december van 7.00 tot 8.30 uur?
Dinsdagmorgen komt de rijdende karavaan van 3FM met muziek naar Hooghalen.
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
- Finale NK Oliebollen stapelen
- Serious dorpsontbijt voor het goede doel, maximaal 25 personen
- Kerstbomen gooien voor het goede doel
- Start sponsorloop van Hooghalen naar Vries, minimale donatie € 10,=
- Cheque parade van de opbrengsten van acties in de regio
- Wisseling van DJ duo, Mark en Rámon komen aan – Frank en Eva vertrekken
Genoeg te zien en te doen, kom je ook?
Volg voor actuele informatie de dorpssite www.hooghalen.nu of www.3fm.nl/seriousrequest

Het bestuur van Dorpsbelangen wenst een ieder
een fijne kerst en een goed 2020!
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