
                                                          
Het “waterlabel project”, waarom is dat? 
VaarKracht heeft het ’ Waterlabel actie’ in het leven geroepen om de stichting 
bekender te maken en tevens een extraatje te innen om onze ambities waar  
te maken.  Hoe werkt het? 
 
Hoe werkt het “waterlabel project. 

Als uw gasten om water vragen, plaatst u de karaf met het waterlabel op de tafel. 
U vraagt uw gasten om € 1,00 voor deze waterkaraf te betalen. Dit is voor het goede 
doel, t.w. VaarKracht. De opbrengst wordt besteed aan het organiseren van 
vaartochten voor kankerpatiënten en diens naasten. 
 

U helpt u mee aan een geweldige uitwaaidag! 

Het leven met kanker is zwaar, zeker ook voor de naasten. Op z’n tijd moet je er 
even uitbreken, ontsnappen aan de werkelijkheid, nieuwe energie opdoen. Wij van 
Stichting VaarKracht begrijpen dat uit eigen ervaring. Daarom organiseren wij voor 
kankerpatiënten en hun naasten overal in het land onvergetelijke vaartochten.  
Op het water al je zorgen vergeten.  
                         ‘Even een moment geen kankerpatiënt’.  
 
  
Samen maken we het mogelijk. 

We willen u vragen of u enige tijd deze actie in uw restaurant wilt ondersteunen. 
VaarKracht zorgt voor de kaartjes en de poster en uiteraard zullen we er ook 
aandacht aan besteden op onze website. We zullen uw deelname zeer waarderen. 
 
 
Er is meer mogelijk. 

Het is publicitair interessant om na het verlopen van de waterlabel actie een check te 
overhandigen en de media hiervan op de hoogte te brengen. 
Wellicht kunnen we de ‘waterlabel actie” in relatie brengen met vaartochten die in uw 
regio plaats vinden. Misschien kunnen de schepen bij uw restaurant aanleggen en 
verzorgt uw restaurant  de ontvangst is het de opstapplaats voor de vaartocht. 
 
Dagelijks krijgen mensen te maken met kanker. Daarom willen we de stichting nog 
bekender maken zodat alle kankerpatiënten en hun naasten in uw regio zich kunnen 
aanmelden voor zo’n dagje op het water. 
 
Maakt u het mede mogelijk en neemt u. contact met  ons op? 
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