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OVER WATER ...VOOR ROBERT EN
INGRID ROBINSON

Op woensdag 6 februari is om 11.00 uur
de eerste WaterToolKit door wethouder
Muijzers aan de Prins Willem Alexanderschool in Rokkeveen aangeboden. De
WaterToolKit is een initiatief van de Junior
Kamer (JCI), waarbij basisscholen een gratis en speciaal door de Junior Kamer ontwikkeld lespakket over water aangeboden
krijgen. Het doel van de WaterToolKit is
basisschoolleerlingen spelenderwijs te
leren over water en het belang van
(schoon) water overal ter wereld.

Al 260 scholen verspreid over Nederland deden
mee aan het project in de afgelopen 2 jaar, dat is
opgezet door JCI Nederland, de landelijke Federatie
van Junior Kamers. Zoetermeer is uniek omdat hier
wordt samengewerkt met de afdeling Natuur- en
Milieueducatie van de gemeente, zodat alle 43
basisscholen mee kunnen doen. “Met deze 100%
score en de grote betrokkenheid van de gemeente
laat Zoetermeer zien dat zij het milieu en water in
het bijzonder zeer serieus neemt”, aldus voorzitter
Jesse Hartgring van de Zoetermeerse Junior Kamer.
De WaterToolKit is een professioneel lespakket en
is gratis te gebruiken door basisscholen. De leden van
de Junior Kamer Zoetermeer zetten zich op vrijwillige
basis in voor het project, waarvoor ook sponsors
worden aangezocht. Het geld dat het project uiteindelijk door sponsoring zal opleveren, zal ten goede
komen aan de Vrije School, die recent is afgebrand.
Meer informatie zie www.watertoolkit.nl.

Robert Robinson (53 jaar) en Ingrid Robinson (57 jaar) hebben een verleden in de uitzend-, werving- en selectiebranche. Zij zijn jarenlang met
hun Haagse bedrijf ImpressiveGreenApple donateur geweest van de
Floravontuur Businessclub. In 2000 kochten ze een vakantiehuis in
Santa Cristina d’Aro en werden door het regelmatig verblijf aldaar meer
dan enthousiast en gegrepen door klimaat, mensen en sfeer.

Gaandeweg groeide de droom van Robert
om ooit nog eens in Spanje iets in toerisme c.q. verhuur te gaan beginnen.
Na rijp beraad werd januari 2006 de
zaak in Nederland en het huis in
Spanje verkocht en viel het oog op de
masia (herenboerderij) in Maçanet de
la Selva: Mas Vidal, een kwartier van het
vliegveld Girona Costa Brava. Een intensieve 14 maanden durende verbouwing resulteerde in een luxe boerderij met zwembad inclusief terras, keuken, eetkamer, salon
en vijf slaapkamers met ieder een eigen badkamer. Met als doel… zowel zakelijke als
privé gasten een uitstekend en onbezorgd verblijf in Spanje te bezorgen.
Net even buiten het massatoerisme van de kust maar wel alles voorhanden in de
directe omgeving. En die omgeving heeft veel te bieden voor golfers, strand-, natuuren cultuurliefhebbers, wandelaars en mountainbikers. Daarnaast zijn twee fantastische
steden Girona en Barcelona binnen het uur bereikbaar. Zakelijk kunnen de mensen
hier ook prima verblijven voor vergaderingen, brainstormsessies, incentives en trainingen.

AANBIEDING DONATEURS FLORAVONTUUR BUSINESSCLUB
Zin in een luxe en ontspannen verblijf in Mas Vidal? Robert en Ingrid Robinson hebben speciaal voor leden van de Floravontuur Businessclub, de volgende aanbieding:
Boekt u voor eind april 2008 dan krijgt u een reductie van 10% op de huurprijs!
Kijk voor meer info op www.metelkaarriantinspanje.nl, bellen mag ook naar (0034)
972857102 of (0034) 690337431.
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