Benefiet diner stichting SARI, 28 maart 2011.
Stichting SARI
p/a Bernhaldelaan 12, 6955 BR Ellecom.
tel.: 0313-450703 / 0622415328
KvK: 09171467
ABN/Amro: 48.43.90.120
(ANBI erkend onder nr. 41610)
Website: www.stichtingsari.com
Email : stichtingsari@gmail.com
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Benefiet diner SARI
Op 28 maart 2011 werd het SARI benefiet diner gehouden met als thema ‘People,Planet,Profit in IT’. Dit
diner vond plaats in de nieuwe Orangerie van het SAS Institute in Huizen. Zeer fraaie gerechten werden ter
plekke bereid onder leiding van chefkok Wilco Berends, met als resultaat een heerlijk diner op een prachtige
locatie!
Uitgenodigd waren IT executives uit het Nederlandse bedrijfsleven en verschillende IT bedrijven traden op
als sponsor. Het event bood een mooi platform voor ontmoetingen en netwerken.
Moderator van de avond was Marco Gianotten van de firma Giarte.
Na de ontvangst van de gasten met een drankje startte de avond met het vertonen van een film over
stichting SARI. Deze film is geheel belangeloos gemaakt door de jonge vormgever Peter Versteeg. Het
resultaat mag er zijn! Hier opvolgend vertelde oprichter Gerard Helmink één en ander over stichting SARI en
haar activiteiten, waarna iedereen aan tafel werd genodigd.
Karel Kinders, Managing Director van het SAS Institute en hoofdsponsor van het benefiet diner, heette
iedereen welkom. Na het voorgerecht spraken Harrie Vollaard van de Rabobank en Gerko Baarslag van
Eneco over maatschappelijk betrokken ondernemen binnen de IT aan de hand van een aantal aansprekende
voorbeelden uit de praktijk.

Na het hoofdgerecht was het de beurt aan Lucas Meijs, professor Civil Society aan de Erasmus Universiteit
in Rotterdam. Hij sprak over de enorme energie die in de samenleving zit voor vrijwilligers werk en lichtte dit
toe aan de hand van de karakters Superman, Spiderman en Guust Flater.
Tjerk t ‘Sas leidde de verloting van een iPad, ter beschikking gesteld door KPN International, waarna hij het
dankwoord namens stichting SARI deed.
Na afloop van het diner werd er nog nagepraat onder het genot van een kopje koffie. De reacties van de
aanwezigen waren zeer positief en de avond was een groot succes.

Met een opbrengst van maar liefst € 35.000,-- ten name van stichting SARI was de avond een geweldig
succes! Iedereen nogmaals van harte bedankt. Met name de inzet van Femke Aalberts (SAS Institute), Linda
van ‘t Klooster (Giarte), Esther Meerstadt en Maria Arkema (AkzoNobel) heeft veel bijgedragen aan het
succes van deze avond.
Dit geslaagde benefiet diner is mede mogelijk gemaakt door de sponsors: SAS Institute, Giarte, AtosOrigin,
Capgemini, Verizon, Orange Business Services, Gasterra en KPN International. Dank!
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Hartelijk dank!!!

