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3FM Serious Request: Lifeline haalt 1.308.889
euro op voor Rode Kruis
Dit jaar heeft 3FM Serious Request: Lifeline een geldbedrag van maar liefst

1.308.889 euro opgehaald voor het Rode Kruis. Van 18 tot en met 24 december

trokken de dj’s van 3FM lopend door Nederland om aandacht te vragen voor het

Rode Kruis. Net als voorgaande edities was Land Rover ook in 2018 de trotse

voertuigsponsor van dit evenement.

⏲



Al 14 jaar lang zorgt 3FM Serious Request ervoor dat Nederland in de week voor Kerst

samenkomt om iets goeds te doen voor een ander. Dit jaar was het Glazen Huis niet langer de

thuisbasis van Serious Request, maar trokken de dj’s in drie teams al lopend vanuit

verschillende plaatsen door Nederland. Tijdens de voettochten vroegen zij aandacht voor alle

acties die tijdens Serious Request plaatsvonden. Deze nieuwe opzet luisterde naar de naam 3FM

Serious Request: Lifeline.

De drie teams werden gevormd door 3FM-dj’s Sander Hoogendoorn en Eva Koreman, Rob

Janssen en Jorien Renkema en – tot slot - Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen. Zij

trokken te voet door het land, van actie naar actie om uiteindelijk op Kerstavond te arriveren bij

TivoliVredenburg in Utrecht. De teams wandelden 24 uur per dag om aandacht te vragen voor

3FM Serious Request: Lifeline. TivoliVredenburg werd niet zomaar gekozen als locatie: Utrecht

is de stad waar 3FM Serious Request in 2004 begon.

TivoliVredenburg diende ook als het hoofdkwartier tijdens de tocht. Vanuit Utrecht kregen de

dj’s verschillende opdrachten die ze tijdens hun tocht moesten uitvoeren. Bij TivoliVredenburg

werd ondertussen de radio-uitzending gemaakt en kon men terecht voor het bekende aanvragen

van muziek, optredens, workshops, lezingen, talks, games, karaoke en nog veel meer.

De opbrengst van 1.308.889 euro gaat net als voorgaande jaren naar het goede doel. Dit jaar is

dat het Rode Kruis. Nieuw is dat het publiek zelf kan kiezen waar het Rode Kruis het geld aan

moet besteden: levens redden in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld of noodhulp bij

oorlogen en conflicten.

Net als eerdere jaren droeg ook Land Rover een steentje bij. Zo werden er tijdens 3FM Serious

Request: Lifeline weer Land Rovers ingezet voor de organisatie. De auto’s vroegen met hun

bestickering aandacht voor het evenement. Daarnaast hebben Land Rover en het Internationale

Rode Kruis sinds 2010 een wereldwijd initiatief met als thema ‘Reaching Vulnerable People

Around the World’, waarbij in vijftien landen hulp wordt geboden aan kwetsbare groepen. In

bredere zin werkt Land Rover al met het Rode Kruis samen sinds 1954, toen het een auto

beschikbaar stelde voor de hulporganisatie. Anno 2018 levert Land Rover nog altijd auto’s aan

de hulporganisatie.
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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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