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Almere, 24 februari 2014

Yanmar Europe en Almeerse Reddings Brigade tekenen
samenwerkingsovereenkomst
Yanmar Europe schenkt de Almeerse Reddings Brigade een 260PK 6BY Inboard
dieselmotor. Daarvoor hebben Leo Lancee (Directeur Algemene Zaken Yanmar Europe) en
Patricia van den Hoek-Werkman (Voorzitter Almeerse Reddings Brigade) maandagmiddag 24
februari 2014 een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Met deze samenwerking wil Yanmar Europe ook een bijdrage leveren aan de Almeerse samenleving.
De Almeerse Reddings Brigade heeft als doel "Om hulp te verlenen aan drenkelingen en het
voorkomen van waterongevallen", dit sluit dicht aan bij de visie van de oprichter van Yanmar
Magokichi Yamaoka "Grateful to serve for a better world".
De door Yanmar Europe geschonken nieuwe motor is de aandrijving van de nieuwe boot van de
Almeerse Reddings Brigade. Deze ProMarine 825IB wordt op dit moment gebouwd in Polen. De
nieuwe motor is dan ook direct na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op transport
gegaan. Eind mei wordt de nieuwe boot in Almere verwacht. Deze boot wordt ingezet voor de
strandbewaking en de evenementen op de Almeerse wateren en uiteraard voor hulpverleningen op
het water.
De nieuwe boot is ter vervanging van de Reddingsboot Albertus II die na 10 jaar trouwe dienst
een nieuw plekje in Friesland heeft gekregen. De nieuwe boot kan er nu komen, omdat Yanmar een
grote bijdrage doet door de schenking van de motor, een ander Almeers bedrijf mee financiert en de
Gemeente Almere aangegeven heeft de komende jaren bij te dragen middels de huidige subsidie
voor de strandbewaking.

Noot voor de redactie:
FOTO’s
Foto’s van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in het Trainingscentrum van
Yanmar Europe kunt u tot medio maandagavond 3 maart 2014 downloaden via de link
ARB-Yanmar_24feb14-foto's.
NADERE INFORMATIE
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
 Patricia van den Hoek-Werkman op telefoonnummer 06-00000000
We stellen het zeer op prijs wanneer u aandacht wilt besteden aan dit persbericht.
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