Lions Club Groningen
Groote Griet
Geranium Actie 2019: Bloemen voor Bloemen
Het is weer BloemenTijd! Lions Club Groningen Groote Griet verkoopt jaarlijks
prachtige, sterke geraniums en mooie hangcombinaties voor een goed doel. Vorig
jaar hebben wij € 3.300,- kunnen schenken aan regionale goede doelen.
Hospice Gasthuis Groningen, waar mensen tijdens hun laatste levensfase kunnen
verblijven als dat thuis niet mogelijk is, is een jaar lang voorzien van verse bloemen.
Dit goede doel is de naamgever van onze actie: Bloemen voor Bloemen. Verder
hebben we een donatie aan het Odensehuis in Groningen gedaan. Dit is een
inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.
Ook dit jaar zorgen wij door onze opbrengst weer voor bloemen voor het Hospice
Gasthuis Groningen. Verder steunen we dit jaar Stichting De Vakantiebank, die
kampeervakanties in de regio verzorgd voor gezinnen die minimaal 5 jaar niet met
vakantie zijn geweest en Stichting Early Birds; zij maken (kosteloos) fotoreportages bij
te vroeggeboren kinderen en hun familie.
Onze geraniums

- de voordelen:

•

Rechtstreeks van de kweker, prachtige, sterke kwaliteit, langdurige bloei!

•

Marktconforme prijs, maar betere kwaliteit en vooral… een beter gevoel, want
u steunt tegelijkertijd een ontzettend goed doel!

Onze Hanging Basket: het ideale moederdaggeschenk!
Hanging baskets zijn hangmanden met 3 prachtige sterke
planten erin. Dit jaar is de antracietkleurige pot 27
centimeter en heeft een waterreservoir van 1,5 liter, zodat
u ze ook een keertje kunt vergeten… De hanging basket is
er dit jaar de kleurcombinatie ‘White / Pink / Blue’.

Helpt u ons mee?

Bestel uiterlijk 2 april bij uw contactpersoon
Uitlevering vanaf 3 mei. Alvast bedankt!

Lions Club Groningen
Groote Griet

Onze geraniums

- de soorten & prijzen:

Staande geraniums - verkrijgbaar in wit, felroze en rood

Oostenrijkse hang - verkrijgbaar in rood, wit en roze

Geraniums, staand & hang

Onze hanging baskets

Per stuk

per 3

per 6

€ 2,50

€ 6,-

€ 10,-

- de prijzen:

Hanging Basket (27 cm) - 3 stekken per pot, incl.
waterreservoir, kleur ‘White – Pink - Blue’

Hanging Basket

Per stuk

per 3

per 6

€ 10,-

€ 27,50

€ 50,-

Helpt u ons mee?

Bestel uiterlijk 2 april bij uw contactpersoon
Uitlevering vanaf 3 mei. Alvast bedankt!

