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Foto impressie

Beste vrienden van Stichting LAMP,
Met trots sturen wij jullie onze volgende nieuwsbrief en willen jullie graag op de hoogte brengen van onze
projecten en andere activiteiten. Speciale aandacht deze keer voor de kerstactie 2013!
En natuurlijk willen wij nogmaals benadrukken dat alleen door jullie financiële bijdragen dit alles mogelijk is.

Kerstactie 2013
Valle Andino Varietal
Varietal wijnen zijn toegankelijke kwaliteitswijnen die
gemakkelijk drinkbaar zijn door de fruitige aromas.
Complexiteit: medium.
Verkoopprijs = (winkelprijs) 45,euro
De wijn wordt per doos van 6 flessen aangeboden.
Te kiezen uit:

Badhuis in Asai

Varietal Chardonnay (wit)
Varietal Merlot Rose (rose)
Varietal Cabernet Sauvignon (rood)
Met deze aankoop steunt U de projecten van Stichting LAMP
met een bedrag van 22, euro

De wijnen
Te koop in kader van kerstactie 2013
Te bestellen via weerts.lamp@gmail.com
Valle Andino Varietal
Chardonnay
100% Chardonnay. Deze wijn
heeft een aantrekkelijke
heldergele kleur. De wijn
combineert het aroma van rijpe
peer met die van verse ananas en
een vleugje boter. Er valt ook een
subtiele toon van vanille en
eikenhout te ontwaren. Een hele
toegankelijke wijn, die goed te
drinken is bij zeefruit of als
aperitief. Ideaal te drinken op 7 C
- 8 C.

www.stichtinglamp.nl
Te bestellen bij Koos Weerts
weerts.lamp@gmail.com

Ondersteuning Ziekenhuis
"Rumah Sakit"

Dank van de voorzitter
Dag beste supporters van Stichting LAMP
Mede namens het bestuur wil ik een ieder
hartelijk bedanken voor de steun die is
gegeven aan onze stichting LAMP en
diegenen die het aangename met het
ideële hebben verbonden door het
bestellen van een doos wijn.

Studiebeurzen in Vietnam

We zijn een ieder als stichting zeer erkentelijk
Gerbrand Stam, voorzitter.
Jaarlijkse donatie naar mei
Beste sponsoren en vrienden van Stichting LAMP,

Aggregaat voor school in
Leh, Ladakh India

Regelmatig krijgen wij het verzoek om de jaarlijkse donatie niet
in december(vaak toch al een behoorlijk dure maand)af te
schrijven, maar in een andere maand. Het bestuur heeft
besloten aan dit verzoek gehoor te geven en de bijdrage voor
2014 in de maand mei af te schrijven.
Mocht u het hier mee eens zijn dan hoeft u niets te doen.

Valle Andino Varietal Merlot
Rose
100% Merlot. Deze wijn heeft een
heldere roze kleur. De aroma’s
doen denkenaan verse rode
vruchten en witte bloemen. Deze
wijn combineert de body en de
structuur van een rode wijn met
het lichte en frisse aroma van een
witte wijn. Ideale temperatuur om
te drinken: 10-12 °C
Valle Andino Varietal
Cabernet Sauvignon
100% Cabernet
Sauvignon. Een wijn
met een schitterende
robijnrode kleur die tegelijkertijd
erg fruitig en fris is. De aroma’s
zijn duidelijk die van aardbeien en
pruimen. In de mond komen er
delicate tonen van tabak,
chocolade en eikenhout vrij. Deze
Cabernet Sauvignon is goed
gebalanceerd, heeft een goede
structuur en een medium body.
Ideaal voor rood vlees. Te drinken
bij 16-18 °C.

Indien echter u voorkeur uit gaat naar een afschrijving in
december dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken door een
mail te sturen aan info@stichtinglamp.nl.
namens de penningmeester
Koos Weerts
Urpi Sonqocha

Stichting LAMP wenst iedereen
fijne feestdagen
[aanmelden nieuwsbrief]
[afmelden nieuwsbrief]

en
een voorspoedig en gezond 2014

Zoals jullie weten ondersteunen we al 2
kinderen namelijk "Nela" en "Ulan". Het
bestuur heeft besloten om vanaf 2014 nog 2
kinderen extra te gaan ondersteunen.
Wederom mede mogelijk gemaakt door
jullie............de vrienden van Stichting LAMP.
mede namens de stichting Urpi
Sonqocha..........Dank je wel!
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