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Hoe werkt een actie?



Tel. 0578 - 57 99 994.

Bloeiende acties        Voorjaar
eind januari t/m half mei

Denk aan: Dahlia's,Gladiolen, Begonia's, Spinlelies en Calla's.
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Najaar        
eind augustus t/m begin december

Denk aan: Tulpen, Narcissen, Crocussen, Hyacinthen en Alliums. 



Tel. 0578 - 57 99 996.

Hele jaar door        
eind augustus t/m begin juli

Goede doelen acties
Baltus draagt goede doelen een warm  hart toe en is daarom een speciale samenwerking aangegaan met 
onderstaande organisaties. Organiseert u een actie voor één van onderstaande doelen, dan stelt Baltus 
10% extra opbrengst beschikbaar! 

Make-A-Wish Nederland
Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van 
kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levens-
bedreigende ziekte. Het geeft deze kinderen, 
die vanwege hun ziekte te vaak vooral 
patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. 
Het verwezenlijken van een droom 
kan voor hun toekomst een wereld 
van verschil betekenen.

Edukans
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan 
wereldwijd 61 miljoen kinderen niet naar 
school. Daar moet iets aan gebeuren! Edukans 
gelooft in scholing als de meest duurzame 
vorm van ontwikkeling. Daarom werkt Edukans 
aan meer scholen, meer schoolbanken, meer 
schoolborden, meer boeken en meer leraren in 
ontwikkelingslanden.

3FM Serious Request
Sinds een aantal jaren organiseert radiozender 3FM 
samen met het Rode Kruis een radio- en tv-week 
die in het teken staat van een stille ramp. In de week 
voorafgaand aan de kerstdagen sluiten drie DJ’s van 
3FM zich zes dagen lang op in een glazen studio. Zij 
eten die dagen niets en maken 24 uur per dag live 
radio en televisie. Het publiek kan tegen betaling 
verzoeknummers aanvragen en wordt uitgebreid 
geïnformeerd over de actie.

Vraag naar de 

mogelijkhe
den!
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Smaakvolle acties

Duurzame acties




