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Uitnodiging GreensParade Benefietdiner
Geachte relatie,
Op donderdag 25 september 2014 organiseert Stichting GreensParade een
benefietdiner ten behoeve van de 100-jarige Daniel den Hoed-kliniek. Het
diner vindt plaats bij Hotel Van der Valk Ridderkerk, één van de partners van
Stichting GreensParade. Elk jaar kiezen wij een goed doel dat past bij onze
doelstellingen en dit jaar is dat de 100-jarige Daniel den Hoed Kliniek. De
opbrengst van deze avond en het festival komt o.a. ten goede aan onderzoek
naar kanker.
Het belooft een inspirerende businessavond te worden, onder de bezielende leiding
van RTV Rijnmond-presentator Jan Dirk Stouten.
De hoofdgast van de avond, is de inspirerende voormalig minister-president prof.
dr. Jan Peter Balkenende. Tegenwoordig is hij Partner Corporate Responsibility bij
Ernst & Young, waar hij zich bezighoudt met Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Tevens is hij actief als bijzonder hoogleraar Governance, Institutions
and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en maakt hij deel
uit van het Comité van Aanbeveling ‘100 jaar Daniel den Hoed’.
Rob Baan, directeur van Koppert Cress en mede-initiatiefnemer van 24Kitchen zal
spreken over het belang van gezonde voeding en de relatie tussen onze dagelijkse
voeding en de ontwikkeling van ziektes zoals kanker.
Verdere komt o.a. Sjoerd Pleijsier in zijn alter ego Simon Stokvis van de KRO-serie
en film ‘Toen was geluk heel gewoon’. Simon zorgt voor de vrolijke noot op deze
avond en heeft een verrassende theateract met Franse chansons in een
Rotterdams jasje. Sjoerd Pleijsier maakt ook deel uit van het Comité van
Aanbeveling ‘100 jaar Daniel den Hoed’.
Nog een reden om te komen: de inspirator en ondernemer Jurgen de Beijer.
Jurgen heeft vanaf zijn zesde jaar het merendeel van zijn leven doorgebracht op de
afdeling Oncologie van het Sofia Kinderziekenhuis en het Erasmus MC. Tegen alle
medische wetten in is hij nu een succesvol ondernemer. Zijn unieke verhaal wilde
hij één keer in een theatervoorstelling aan vrienden en bekenden vertellen. Door
een onbedoelde rollercoaster van publiciteit is het niet bij een éénmalige
voorstelling gebleven. Deze avond speelt hij voor u een deel van zijn programma
‘Chemopuur’: een inspiratie- en motivatie-event met een lach en traan over
doorzetten, denken in mogelijkheden en je eigen koers varen.
En natuurlijk is de directie van het Erasmus MC/Daniel den Hoed aanwezig om u te
informeren over de status van het onderzoek naar kanker en waar de opbrengsten
van het jubileumjaar aan besteed zullen worden.
Tijdens de loterij t.b.v. het goede doel, onder leiding van Simon Stokvis en Jan Dirk
Stouten, zijn er mooie prijzen te winnen die ter beschikking zijn gesteld door lokale
ondernemers.
Deelnemen is mogelijk door het afnemen van een tafel van 10 stoelen. Een uniek
moment om uw relaties eens goed in de watten te leggen met een bijzondere
avond, voor een bijzonder doel. Wenst u een ander aantal tafels of stoelen te nemen
dan kunt u hierover contact met ons opnemen via welkom@greensparade.nl.
Inschrijven kan ook via ditzelfde emailadres. De kosten voor een tafel voor 10
personen bedragen € 995,00 excl.btw..
Als goede relatie van de Stichting GreensParade nodigen wij u als eerste uit om
hiervan gebruik te maken. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij!
We hopen u weer te zien op
donderdag 25 september!
Met inspirerende groet,
Henk Ferdinandus
Voorzitter Stichting GreensParade
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Stichting GreensParade bestaat geheel uit vrijwillige professionals die middels de inbreng van
expertise en alle arbeidsuren hun steentje bij willen dragen aan de samenleving. De
opbrengst van de activiteiten die zij organiseren, te weten Barendrecht Gezond, het
Benefietdiner en het GreensParade Festival met de GreensColorRun, komt dit jaar ten goede
van Stichting Daniel den Hoed.
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Laat je inspireren!

