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B-3620 Lanaken
Secretariaat: Mennestraat 18
3770 Riemst
@: secretariaat@reddingshondenteam-argos.org
Geachte,
Graag zou ik twee minuutjes van uw tijd willen vragen om onze vereniging onder uw
aandacht te brengen.
Helaas raken er op een jaar tientallen mensen vermist.
Mensen die in een bos verdwalen, mensen met een handicap, mensen met psychische
problemen of misschien mensen die bewust van huis weglopen! Voor elke familie is dit
een nachtmerrie, niet weten waar je familielid is. Wat is er gebeurd? Waar is hij of zij?
Waarom?
“Reddingshondenteam Argos” is de trotse naam die onze vereniging draagt en zet zich
belangeloos in om vermiste personen op te sporen.
Het gebied waarin we opereren is zowel Belgisch als Nederlands Limburg alsook op
vraag, buiten deze grenzen!
Het doel van onze vereniging is het opleiden en inzetten van reddingshonden, en dit
proberen we steeds op een professionele manier te doen! Al onze teams zijn opgeleid om
zowel naar levende als naar overleden personen te zoeken in open gebieden als velden,
weiden, heide, boomgaarden, maar ook in bosrijke gebieden. Zelfs in water kunnen zij
slachtoffers terugvinden!
Wekelijks trainen we in weer en wind op verschillende scenario’s en disciplines. We
streven er dan ook naar om steeds reële situaties na te bootsen!
Onze voltallige groep bestaat uit uiterst gedreven vrijwilligers die steeds paraat staan,
mocht er een vermissing gemeld worden!
Maar er zijn ook werkingsmiddelen nodig zoals portofoons, aangepaste kledij, sonar,
logistiek, …, die handen vol geld kosten. Daarom zijn sponsors absoluut noodzakelijk en
willen we een beroep op u doen om ons te steunen in de aanschaf van deze middelen!
We kunnen u niet veel in de plaats geven, doch kunnen we reclame voor u voorzien op
een aantal manieren. Ten eerste kunnen we uw firma met logo vermelden op onze
website, waar we maandelijks toch een driehonderdtal bezoekers hebben. Daarnaast
doen we ook regelmatig demonstraties waarvoor we een aangepaste stand hebben, en
waar we eventueel een spandoek of een bord kunnen voorzien!
Misschien heeft u wel interesse om ons te voorzien van kleding, dan dragen wij graag uw
logo met uiterst respect voor uw geste!
Mocht u interesse hebben om ons financieel of materialistisch een hart onder de riem te
steken, dan zou ik u vriendelijk willen vragen om kort op deze mail te antwoorden, wij
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om verder af te spreken.
Indien u meer informatie wenst over onze vereniging kan u steeds terecht op onze
website www.reddingshondenteam-argos.org
Er zullen u velen dankbaar zijn!
Hopende op een positieve reactie,
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