
Land Rover ook in 2017 partner 3FM Serious
Request en Rode Kruis
Land Rover ondersteunt ook dit jaar 3FM Serious Request en het Rode Kruis.

3FM Serious Request spant zich dit jaar in voor families die verscheurd zijn door

een ramp of conflict. De opbrengst wordt gebruikt om kinderen te helpen en hen

met hun ouders te herenigen. Land Rover steunt de actie met de inzet van diverse

Land Rovers. Deze staan ter beschikking van de dj’s en de organisatie.

Wereldwijd zijn meer dan 4 miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. Vooral

in conflictgebieden als in Nigeria en Democratische Republiek Congo, maar ook na

natuurrampen zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun

ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van de actie sporen Rode Kruis-hulpverleners

vermiste kinderen op, herstellen ze het contact met de ouders en brengen hen weer samen.



3FM-dj’s Domien Verschuuren, Sander Hoogendoorn en Angelique Houtveen zijn dit jaar de

bewoners van het Glazen Huis op het Marktplein in Apeldoorn. De drie dj’s laten zich deze

veertiende editie van 3FM Serious Request van 18 tot en met 24 december opsluiten om zo veel

mogelijk geld op te halen voor kinderen die hun ouders zijn kwijtgeraakt. Tot en met kerstavond

zijn ze 24 uur per dag live te horen op de radio en te zien op televisie en online. Ook brengen ze

acties in het land in beeld. En dat allemaal zonder iets te eten. De energie die ze zo hard nodig

hebben, krijgen ze van de overige dj’s van 3FM, artiesten, bands, luisteraars en actievoerders op

het plein.

Huiskamerconcerten van Miss Montreal

Land Rover zal ook de opbrengst van twee huiskamerconcerten van Miss Montreal (Sanne

Hans) doneren aan 3FM Serious Request. De concerten zijn onlangs gegeven in de Wisseloord

Studio's in Hilversum, exclusief voor eigenaren van een Land Rover.

En net als in voorgaande jaren ondersteunt Land Rover 3FM Serious Request door het ter

beschikking stellen van auto’s. De Land Rovers zijn zeer herkenbaar dankzij de 3FM Serious

Request- en Rode Kruis-logo’s. Deze auto’s worden gebruikt door de dj’s en door de organisatie

van het evenement. Door het hele land worden (spontaan) talloze acties georganiseerd om geld

in te zamelen voor 3FM Serious Request – reporters en filmploegen kunnen met een Land

Rover snel ter plekke zijn voor bijvoorbeeld opnamen. Door de opvallende bestickering zorgen

de auto’s zelf ook voor extra aandacht voor de actie: www.npo3fm.nl/seriousrequest

https://www.npo3fm.nl/seriousrequest
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OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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