STICHTING SUPPORT4GHANESEKIDS

🏠 Telgterweg 234, 3853 NS Ermelo
📞 +31653265033
📧 info@support4ghanesekids.com

GEZOCHT!!!

💻 www.support4ghanesekids.com
Beste Ghana-geïnteresseerden,
Wie zijn wij?
Dick Haan(voorzitter), Henk Bralts(bestuurslid) en Annelies Haan(secretaris/penningmeester) van de Stichting Support4ghanesekids.
Wat doen wij?
Wij realiseren mogelijkheden voor sport en spel voor kinderen in Ghana.
Welke kinderen?
1. Patiëntjes in het St. Mary’s Hospital in Drobo
2. Kinderen in het UNHCR Refugee Camp in de regio van Drobo, vlak tegen de
grens van Ivoorkust, minstens 400 kinderen in alle leeftijdsgroepen.
Wat is ons doel?
1. Voor de patiëntjes in St Mary’s Hospital het creëren van een prettige en ontspannen sfeer tijdens de opname.
2. Het daardoor bevorderen van het genezingsproces, veelal van malaria.
3. Voor de kinderen in het UNHCR Refugee Camp het bieden van noodzakelijke
ontspanning.
4. Het daardoor terugdringen van seksueel misbruik en geweld van deze kwetsbare kinderen in het kamp.
5. Het daarmee bieden van meer structuur voor laatstgenoemde kinderen.
Hoe willen we dat verwerkelijken?
Door in samenwerking met het ziekenhuis en het kamp het aanleggen van
speelplaatsen en sportfaciliteiten.
Daarvoor zullen materialen moeten worden verzonden naar Ghana, maar tevens
is er de mogelijkheid om plaatselijke timmerlieden werk te geven.
Waar nodig wordt advies ingewonnen van professionals, bijv. maatschappelijk
werkers.
Wat zoeken wij?
Donateurs en sponsoren die het werk van de Stichting Support4ghanesekids
financieel ondersteunen.
Waarom?
Omdat donateurs en sponsoren de Stichting Support4ghanese helpen de
kinderen in Ghana een betere toekomst te bezorgen, waarvoor continu
financiele middelen noodzakelijk zijn.
HEBBEN DE KINDEREN IN GHANA JULLIE NODIG?
JA!!!
DOOR JOUW DONATIE ZULLEN ZE GLUNDEREN.
MOGEN ZE OP JULLIE STEUN REKENEN?

Met vriendelijke groet,
Dick Haan, Henk Bralts en Annelies Haan

HOE WORD JE DONATEUR OF SPONSOR ?
D.m.v. Jaarlijkse bijdrage
Een handreiking naar het werk van onze stichting kan al uit een klein bedrag per
jaar bestaan. Door het invullen van bijgaand formulier kunt je ons laten weten wat jouw
jaarlijkse bijdrage is.
Een periodieke schenking is een structurele gift aan een goed doel (ANBI), zoals onze
stichting, die je schriftelijk vastlegt in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per
jaar een vast bedrag aan de ANBI betalen. Voordeel van het formeel vastleggen van een
periodieke gift is dat jouw periodieke gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dat je dus een deel van jouw gift terugontvangt van de belastingdienst.
D.m.v. een eenmalige bijdrage
Eenmalige bijdragen zijn ook van harte welkom Jouw eenmalige gift aan de stichting kun
je overmaken op het rekeningnummer van Stichting Support4ghanesekids NL55 INGB
0006 769242
Bij bijzondere gelegenheden
Je herkent het vast wel: er is iets te vieren, een verjaardag of jubileum, maar je weet niet
welk cadeau je moet vragen. Dan kun je overwegen jouw gasten te vragen om een bijdrage voor de Stichting Support4ghanesekids. We zijn blij met mensen die bij bijzondere
gebeurtenissen ook aan ons denken. Zo maak je ook jouw familie, vrienden en kennissen bekend met ons werk. Als dát geen mooi cadeau is!

