Kawukano school: onderwijs voor ruim 230 kinderen
Kawukano Christian School is een school in het gebied Luwero in Oeganda: een
omgeving waar het niet vanzelfsprekend is dat kinderen naar school kunnen. Wij
ondersteunen deze school al jaren. Kawukano is de afgelopen jaren financieel
steeds meer op eigen benen gaan staan, maar toch is onze hulp nog hard nodig.
Met onze hulp kunnen ook kinderen die geen schoolbijdrage kunnen betalen naar
school. En we ondersteunen projecten waarmee de ouders van deze kinderen
een beter gezinsinkomen kunnen verdienen. Helpt u mee om de kinderen van
Kawukano school te helpen?

Helpt u mee?
Bestel een heerlijk wijnpakket van het bijzondere wijnhuis “Les Bertholets”.

Prijzen: € 9,95 per fles of 6 voor € 55,-.

Aantal

[ ]

Actieprijs!
€ 55 per doos

Les Bertholets Viognier Reserva (wit)
De geur van een veld vol witte zomerbloemen. Weelderig en rijk van smaak.

[ ]

Les Bertholets Chardonnay reserve (wit)
Onvervalste Chardonnay: karakteristiek ‘botertje’, mooi hout, subtiel vettig en
smaken van rijp en tropisch fruit.

[ ] Les Bertholets Grenache Rosé (rosé)
Elegante, fruitige rosé met vrolijk klein rood fruit en een klein hintje kruidigheid.
Het fruit is goed in balans met de zuren. Een rosé met souplesse én pit.

[ ] Les Bertholets Reserve Merlot (rood)
Echte Merlot met zacht, zwoel fruit: rijpere kersen, rode bessen en pruimen.
Fluwelig, gestructureerd en met een lange afdronk. Iets gekoeld drinken (15°C.)

[ ] Les Bertholets Marselan (rood)
Verleidelijke geur van rode bosvruchten en zoete kruiden. In de smaak
bosbessen, bramen en viooltjes, fijne tannines.

[ ]

Les Bertholets Grande Reserva GSM (rood)
Rijke en zeer aromatische wijn van 3 druiven: Grenache, Syrah Mouverdre.
Lekker bij geroosterd vlees en wildgerechten.

[ ] Proefpakket: Doos met een fles van elke bovenstaande wijn: € 55,-

Graag uw bestelling uiterlijk 17 juni mailen naar:
info@kawukano.nl. Vul ook uw contact- en adresgegevens in!

Wilt u liever meerdere wijnen proeven?
Kom naar de wijnproeverij op 17 juni:
Aanvang 20.00 uur
Bloemendaalseweg 37 Gouda
Gratis entree, veel wijnen proeven & bestellen .
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
E-mail:
Telefoon:
Uw bestelling kan na ca. 3 weken worden afgehaald op:
Bloemendaalseweg 37, 2803AW Gouda
U ontvangt bericht als uw bestelling gereed staat voor afhalen.

