
Bijzondere Zuidafrikaanse rode wijn voor een goed doel 

Kijk voor meer informatie op 
www.stroomopwaarts.org

Ouderdom is mooi, maar je 
moet er iets te drinken bij hebben 

(vrij naar Willem Kloos)

Stichting WorldGranny en wijnproducent 
Lindenhof presenteren gezamenlijk deze 

prachtige, Zuidafrikaanse rode wijn: 

Het drinken van deze wijn levert een 
bijdrage van € 1 aan WorldGranny: 
een stichting die zich inzet voor een wereld 

waarin alle ouderen met hun familie en 
gemeenschap een gezond en veilig leven 

zonder armoede kunnen leiden.
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HET GOEDE DOEL
Stichting WorldGranny is een organi-
satie die zich inzet voor het welzijn 
van ouderen en is vooral actief in 
ontwikkelingsgebieden.WorldGranny 
is ook actief in Zuid-Afrika. 
De fondsenwerving komt ten goede 

aan microkredieten, de aanleg van moestuinen en het verzorgen van 
toegang tot basisvoorzieningen, zoals schoon drinkwater en medicijnen.

EEN KUNSTZINNIG ETIKET
Acteur en schilder Jeroen Krabbé is als 
ambassadeur betrokken bij deze campagne 
en heeft speciaal hiervoor een schilderij 
ter beschikking gesteld. Het is een schets 
van de Umzimvuburivier (Xosa voor 
nijlpaardrivier) die hij maakte tijdens 
een recent verblijf in Zuid-Afrika. 
Hieraan is de naam van de wijn 
STROOMOPWAARTS verbonden, 
hetgeen de levenslijn van generaties 
symboliseert.

SpEcIaLE aSSEmbLaGE
Samen met de wijnmakers van Lindenhof heeft Nederlands bekendste 
wijnschrijver Hubrecht Duijker zich als ambassadeur ontfermd over 
de samenstelling van de wijn - een speciale compositie van de blauwe 
topdruiven syrah (85 procent) en mourvèdre (10 procent), die net 
als de beroemde Côte Rôtie worden aangevuld met een beetje witte 
viognier (5 procent). De druiven komen van zorgvuldig geselecteerde 
wijngaarden in de regio Paarl. Na zijn gisting heeft de wijn 14 maanden 
gerijpt in fusten van Franse en Amerikaanse origine.
 
prOEfNOTITIE HUbrEcHT DUIjKEr
Wat een heerlijke wild- en winterwijn. Zijn kleur is donkerrood, zijn 
geur verleidelijk, zijn smaak niet alleen stevig, maar ook royaal voorzien 
van fruit - bessen en rijpe rode vruchtjes vooral. Met als plezierige 
extra’s toastachtig hout, een snufje kruiden en een vleugje frisheid 
van de viognier. Ineens krijgt het begrip ‘stroomgebruiker’ een wél 
zo prettige betekenis…
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Jeroen Krabbé (Foto: Mark Kohn)


