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Land Rover steunt het Rode Kruis wereldwijd
bij noodhulp
Een natuurramp kan op elk moment gebeuren. Land Rover en het Rode Kruis

helpen mensen in afgelegen gebieden om zich daarop voor te bereiden.

Die noodhulp is nog nooit zo belangrijk geweest als nu: het World Disaster Report 2018 meldt

dat 134 miljoen mensen in 2018 humanitaire hulp nodig hebben. Het rapport van de

Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen zegt dat slecht

toegankelijk terrein, beperkte infrastructuur, conflicten en natuurrampen het lastig maken om

hulp te bieden waar dat nodig is.

 

Film over levensbedreigende gevaren

⏲



Naar aanleiding van het rapport brengen Land Rover en het Rode Kruis een film uit. De film

gaat over de levensbedreigende gevaren van natuurrampen en de humanitaire hulp die

kwetsbare mensen nodig hebben. De film is hier te bekijken: https://youtu.be/xqyVnAVycGk

 

Meer dan 31.000 vrijwilligers

Land Rover steunt een bewustwordingsproject in Chiapas (Mexico) dat meer dan 55.000

mensen in kwetsbare gebieden moet steunen. Het Mexicaanse Rode Kruis heeft het afgelopen

jaar meer dan 37.000 kilometer gereisd om deze afgelegen gebieden te ondersteunen. Sinds de

aardbeving in 2017 steunen meer dan 1.200 reddingswerkers en 31.000 vrijwilligers het

Mexicaanse Rode Kruis om meer dan 1 miljoen mensen te helpen.

Chris Thorp, Responsible Business Director, Jaguar Land Rover zegt: “Through our partnership

with the Red Cross we are committed to providing support to isolated communities like those in

the Chiapas region of Mexico. The technology and capability of Land Rover vehicles enables

them to get to the hardest to reach people in some of the world's most challenging terrain."

 

Meer dan 60 jaar samen

Land Rover werkt al meer dan 60 jaar samen met het Rode Kruis. Sinds 2013 hebben zij samen

meer dan 11 miljoen euro opgehaald voor mensen in nood. Daarmee werden meer dan 18

humanitaire projecten in 25 landen gefinancierd. Meer informatie over Land Rover en het Rode

Kruis is te vinden op: https://media.ifrc.org/ifrc/land-rover/
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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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