
2  CW pakt groots uit met project Save-the-Earth! 
 
Lions willen zich profileren om nieuwe, actieve leden aan te trekken. Daar biedt het 
landelijke project Save-the-Earth geweldige kansen: een aansprekende boodschap en 
een doel dat ons allen zeer ter harte gaat: “Help ons de aarde redden”! 
 
De vier Lions Clubs in Breda hebben de handen ineengeslagen om een geweldige 
invulling te geven aan dit mooie project. Een enthousiast team van de vier Bredase Lions 
Clubs zet zich in om het Chassé theater op 31 januari te vullen met een nieuwsgierig 
publiek, dat naar de wervelende show van Save-the-Earth: “Wubbo’s last words” gaat 
kijken. De boodschap van de sympathieke theatershow (want deze wordt grotendeels 
door vrijwilligers opgevoerd en de opbrengst gaat naar goede doelen) komt duidelijk 
over. In een nauwe samenwerking met het Chassé Theater, wordt een stevige promotie 
op touw gezet. De avond zal worden afgetrapt met een bijeenkomst van Lions met een 
leuke spreker. Natuurlijk zijn ook Lions uit de wijde omgeving van harte welkom. Het 
Kabinet van CW gaat zich inspannen om ook te komen. Maar ook het educatieve element 
van het project wordt mooi ingevuld. Basisscholen in Breda worden geholpen om het 
lespakket van de Plastic Soup Foundation te gebruiken. Dit draagt er zeker toe bij, dat 
honderden kinderen bewuster worden van de problemen met plastic en zelf actie nemen 
plastic zwerfafval te voorkomen. Verder zullen er ook opruimacties worden 
georganiseerd. Dit zijn mooie acties om Breda bewuster te maken van plastic misbruik. 
Dit is ook goed voor de Lions die zich daarmee als moderne, samenlevings-bewuste clubs 
profileren. https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/275012/jubilerende-
lionsclub-breda-host-start-save-the-earth-  
 

Ook in Terneuzen gaat er wat gebeuren: 
op 17 januari is de Save the Earth show in 
het Scheldetheater. Ook daar proberen de 
Lions in Zeeland iets extra’s te doen. De 
Lions van Kapelle-Bevelanden 
ondersteunen 150 leerlingen van het 
Gooische Lyceum om naar de show te 
gaan en lessen te krijgen in duurzaam 
leven. 
Helaas zijn de voorstellingen in Rotterdam 
niet doorgegaan, maar de Lions in en rond 

Rotterdam zijn wel actief met het geven van lessen en organiseren van opruimacties. 
Tenslotte is LC Waalwijk actief bezig met lessen van de PSF.  
Dus we kunnen spreken van een actief CW! Volg de mooie ontwikkelingen van Save-the- 
Earth op onze website: https://duurzaam.lions.nl/#top  
 
Wilt u helpen de aarde te redden? Kom dan naar de voorstelling in Terneuzen op 17 
januari of die in Breda op 31 januari. Helpt U de club in uw buurt acties op touw te 
zetten? Komt u of wilt u meer info? Laat het even weten aan Hans Zevenbergen, 
districtscoördinator Duurzaamheid District CW, h7bergen@gmail.com of 06-53366651. 
 


