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Geachte, 
 
Gelieve hierbij de uitnodiging te vinden tot de inhuldiging van een nieuwe humanitaire roos 
op vrijdagavond 18 juni om 19u00 in de Lakenhallen, Grote Markt te Ieper; 
 
Wij nodigen van harte alle leden, partners en vrienden van de serviceclubs Ieper-Poperinge 
uit op deze inhuldiging die zal worden gevolgd door een receptie. 
 
Meer informatie over deze activiteit en de  ‘Maisha’ trosroos vindt u in het bericht 
hieronder.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
Luc Vanholme 
Voorzitter Rotary Club Ieper 

 

 
 
 
 
ROTARY CLUB IEPER 

District 1620 
 

Mevrouw, Mijnheer, 
 
Zeg het met rozen ! 
 
Op vrijdagavond 18 juni 2010 om 19u00 zal een unieke humanitaire 
‘Maisha’ roos worden ingehuldigd in het historisch kader van de 
Lakenhallen, Grote Markt te Ieper. 
Deze ‘Maisha’ roos werd in opdracht van RC Ieper gekweekt door 
Rudy en Ann Velle van Lens Roses® uit Oudenburg.  
Rotary Club Ieper organiseert de verkoop van deze trosroos, die een 
zeer originele kleur en sterke rozengeur heeft. De opbrengst van 
deze verkoop zal financieel bijdragen aan het Maisha project van RC 
Ieper in de Democratische Republiek Kongo. Dit project is actief in de 
stad Lubumbashi en de omliggende regio en heeft tot doel 
straatkinderen, die in een uitzichtloze situatie terecht gekomen zijn, 
een nieuwe toekomst aan te bieden door hen van straat weg te 
halen, van een beroepsopleiding te laten genieten en hen te 
begeleiden bij hun herintegratie in de maatschappij. Meer informatie 
over dit project vindt u via de volgende link: 
http://www.rotaryclubieper.be/html/Maisha.htm 
Uw solidariteit is wenselijk en noodzakelijk om deze straatkinderen 
een nieuwe toekomst te geven. Door één of meerdere van deze 
prachtige trosrozen aan te kopen, stelt u een sociaal  gebaar dat 
tevens uw tuin of deze van uw vrienden mooier zal maken! 
 

L’Important c’est la rose … Een roos voor 
Maisha ! 
 
 

 

http://www.rotaryclubieper.be/html/Maisha.htm


Verbondenheid, een roos en de tuin 
 

Inhuldiging humanitaire “Maisha” roos       
 

De roos zal worden gedoopt in aanwezigheid van  meter Laurence Machiels, 
groenjournaliste en peter Paul Breyne, Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. 
Deze inhuldiging zal doorgaan op de binnenkoer van de Lakenhallen van Ieper, en wordt 
gevolgd door een receptie voor de aanwezigen. 
In een eerste fase zullen er 500 rozen in pot te koop worden aangeboden. In het najaar 
2010 zijn er supplementair nog eens 1000 rozen in blote wortel beschikbaar. 

De Maisha roos zal na de inhuldiging kunnen worden aangekocht en afgehaald bij 

Plantencentrum Ieperplant, Maaldestedestraat 161 te Ieper (Tel: 057 20 74 14), en bij 

Lens Roses ® , Redinnestraat 11 te Oudenburg (Tel: 059 26 78 30).  De opbrengst gaat 

integraal naar het Maisha project van Rotary Club Ieper. 
 

Programma  
 
Moderator: Piet Vergauwe 

  

 18u30          Ontvangst genodigden 

 19u00          Verwelkoming door Luc Vanholme, voorzitter Rotary Club Ieper  

 19u07          Presentatie Maisha project 

 19u10          Presentatie over het ontstaan en de kweek van de Maisha roos  

                                 door mevr. Ann Velle van Lens Roses ® uit Oudenburg 

 19u20          Muzikaal intermezzo   

 19u30          Doop Maisha roos 

 19u32          Overhandigen roos aan peter en meter 

 19u34          Meter Laurence Machiels aan het woord. 

 19u40          Slotwoord door peter Provincie Gouverneur Paul Breyne 

 19u50          Receptie en verkoop van de Maisha roos  

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de heer Piet Vergauwe. 

Email: vergauwepiet@telenet.be of tel 0475/65 39 30. of via 

de website http://www.rotaryclubieper.be 
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