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GOEDE VOORTGANG FONDSENWERVING
JUBILEUMPROJECT IN ETHIOPIË
Vorig jaar bestond de stichting 10 jaar en hebben ons project voor veilig
drinkwater in Ethiopië benoemd als “jubileumproject”.
We mochten vele gasten begroeten voor ons jubileumdiner in oktober 2015,
waarvan de opbrengst (onder andere een cheque van 750 euro van de Lions
Club Sint-Oedenrode) voor dit project bestemd is.
Aangezien wij aan de strenge voorwaarden van
Wilde Ganzen hebben kunnen voldoen, is een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor een
subsidie van 1/3 van het projectbedrag.
Daar zijn we best trots op.
Voor de uitvoering werken wij nauw samen met
The Well Foundation die een jarenlange ervaring
heeft en veel kennis bezit van de lokale omstandigheden en ook lokaal vertegenwoordigd is. Zo
draagt iedereen bij aan het uiteindelijke resultaat:
een project voor veilig drinkwater, afgestemd met
de lokale overheid, waarvan de lokale bevolking eigenaar is en de exploitatie uitvoert.
Zeker nu, nu de gevolgen van El Niño voor grote problemen in Afrika zorgt.
De verwachting is dat eind dit jaar het startsein gegeven kan worden.

BENOEM STICHTING KAP ALS EEN GOED DOEL!
U weet dat we continu op zoek zijn naar fondsen om projecten voor veilig drinkwater te kunnen realiseren. Dat is een bittere noodzaak voor de gezondheid (voornamelijk voor kinderen) en voor de verdere ontwikkeling van de economie.
Ook nadat het project is afgerond blijven wij in contact met de lokale bevolking om te bezien
of additionele hulp nodig is om de waterplaats operationeel te houden.
We weten dat bijvoorbeeld scholen en bedrijven een project zoeken waarvoor zij een sponsoractiviteit kunnen organiseren. Dat zou voor ons geweldig zijn. Wij nodigen onze lezers
graag uit met ons mee te zoeken naar particulieren, bedrijven en instellingen die ons werk
met sponsoracties willen ondersteunen.
Natuurlijk geven wij graag vooraf uitleg over onze activiteiten en over onze organisatie. Wij
garanderen dat de fondsen daar terecht komen waar het nodig is!
Niet voor niets hebben wij een ANBI-status, die door de belastingdienst wordt gecontroleerd.

VERKOOP ZANDLOPERS LEVERT PRACHTIG BEDRAG OP!
In het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk overhandigden leden van de jeugdgemeenteraad aan onze penningmeester Martien van den Hove en secretaris Frank Rondeel een
cheque van maar liefst 2.500 euro.
Dit is de opbrengst van de verkoop van de zandlopers die door de enthousiaste leden van
de jeugdgemeenteraad van Laarbeek zijn verkocht aan familie, aan vrienden, aan buurtbewoners, bij de PLUS supermarkt en aan iedereen die geïnteresseerd was.
Het idee is door ex-jeugdwethouder Jordi de Laat vorig jaar bedacht in het kader van duurzaamheid. Bij gebruik van de zandloper sta je niet langer dan vijf minuten onder de douche.
Wij zijn natuurlijk erg dankbaar voor dit hele mooie bedrag ten gunste voor het jubileumproject. Vaste begeleidster en
ViERBINDEN-medewerkster
Anneke Merkx deed een korte inleiding en Kyell de Haas
reikte samen met Amber
Duijmelinck de cheque uit.
Wat een “bikkels” die jeugdgemeenteraardsleden!
Van dit evenement is
verslag gedaan door
DeMooiLaarbeekKrant
en DeMooiRooiKrant.
Dit project wordt door Wilde Ganzen gesubsidieerd.
Adres

SLA EENS EEN PUT!

Nieuwstraat 88
5683 KD Best
Telefoon

Onder deze “oproep” organiseert de stichting in de maand oktober een Golfdag om voor ons jubileumproject - het slaan van een waterput - fondsen te
werven.
Deelnemers zonder GVB zijn ook zeer welkom. Voor hen wordt een zogenaamde clinic gehouden, die door een golfprofessional wordt geleid. De
dag wordt afgesloten met een buffet. We houden u op de hoogte.

0499 367 699
E-mail

information@skap.nl
IBAN

NL32 ABNA 0430 2884 92
Kamer van Koophandel

17176089
Website

www.skap.nl
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Begin juli zal stichting KAP nog beter te volgen zijn. Dan wordt namelijk de nieuwe website gelanceerd. Deze nieuwe site biedt meer
overzicht en zal gemakkelijker zijn in gebruik. Zo kan er straks bijvoorbeeld via de website worden ingeschreven voor evenementen.
De nieuwe website is ontwikkeld door Michael van den Hove (design) en Job van Kaathoven (technisch). Op het moment worden de
laatste schoonheidsfoutjes er nog uitgehaald, maar dit geweldige
nieuws wilden we u niet onthouden.
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