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Land Rover organiseert sponsortocht 'Challenge
Against Malaria'
Land Rover is al sinds 2008 trouwe donateur van Drive Against Malaria. Ook in

2020 wordt de stichting gesteund met een donatie van € 50.000,- van Land Rover

Nederland en € 50.000,- van Land Rover BeLux. Maar dat niet alleen, want

bovenop de jaarlijkse donatie is Land Rover Benelux ook van plan eenmalig een

nieuwe Land Rover Defender te schenken.

De jaarlijkse donatie aan Drive Against Malaria wordt voor 50% bijeengebracht door Land

Rover Nederland en voor 50% door de Nederlandse dealers. In 2020 gaan Land Rover

Nederland, Land Rover BeLux en haar dealers de challenge aan om te proberen een nieuwe

Land Rover Defender bij elkaar te fietsen en deze eenmalig te schenken aan de stichting Drive

Against Malaria.
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https://landrovernederland.pr.co/


Op 14 juni 2020 wordt bij Sportcentrum Papendal derhalve een sponsorfietstoertocht

georganiseerd: de ‘Challenge Against Malaria’.

De Challenge is er voor getrainde wielrenners tot families die graag met kinderen een kortere

afstand rijden. Er worden routes uitgestippeld van 75 km en 110 km. Daarnaast is er een

familieroute van 20 km en een mountain bike route.

In de Land Rover Village is er van alles te doen en dat maakt het een waar familiefeestje. Land

Rover is aanwezig met het Urban Challenge Parcours. Deze spectaculaire mobiele rollercoaster

bestaat uit een parcours met bijzondere onderdelen zoals de testbrug en een hindernisbaan.

Alle opbrengsten zijn uiteraard bestemd voor de stichting Drive Against Malaria.

Behalve Land Rover-dealerteams kunnen ook individuele deelnemers zich inschrijven en een

rennersoutfit, T-shirt of andere uitrusting aanschaffen. Inschrijven kan via

challengeagainstmalaria.com.

 

Uiteraard dagen wij ook al onze mediarelaties van harte uit om deel te nemen,

het evenement zelf te kunnen ervaren en het goede doel te steunen.

 

Malaria grootste gezondheidsprobleem ter wereld

Malaria is een van de grootste gezondheidsproblemen ter wereld. Jaarlijks infecteert de

malariamug ruim 216 miljoen mensen en eist de ziekte ruim 450.000 levens. Op het Afrikaanse

continent sterven wekelijks ongeveer 10.000 kinderen onder de twaalf jaar aan malaria en

raken jaarlijks ruim 80.000 kinderen onder de vijf jaar gehandicapt als gevolg van de ziekte.

Bescherming is eenvoudig omdat de mug alleen ’s nachts steekt. Gezinnen moeten worden

voorzien van een geïmpregneerd muskietennet met een prijs van € 5,- per stuk.

 

Drive Against Malaria

Drive Against Malaria is een initiatief van de Brit David Robertson, die in 1988 begon met zijn

wereldwijde malariacampagne. Per Land Rover trekt hij door Afrika om muskietennetten en

medicijnen te verstrekken. Sinds 1999 werkt hij samen met de Nederlandse tv-presentatrice

Julia Samuël. Met Land Rovers brengen zij netten naar alle uithoeken van Afrika. Zij verzorgen

jaarlijks ruim 20.000 netten, 17.000 levensreddende behandelingen en ontfermen zich over

meer dan 150.000 mensen.

 

https://challengeagainstmalaria.com/


Sinds de oprichting van de stichting hebben zij al 489.610 mensen kunnen beschermen tegen

malaria. Toen Drive Against Malaria werd opgericht, bedroeg het aantal dodelijke slachtoffers

als gevolg van de ziekte nog meer dan een miljoen per jaar. Meer informatie op

www.driveagainstmalaria.nl
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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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