NIEUWSBRIEF
LENTE 2014
Kom eten voor veilig drinkwater!
Het klinkt wellicht een beetje vreemd, maar het is toch precies wat we bedoelen.
Op 3 juli 2014 organiseren wij een culinair diner, tegen een zeer schappelijk prijs.
In een gezellige, ongedwongen ambiance willen we onze gasten een door super
koks bereid 3-gangen diner aanbieden. Met heerlijke bijpassende Afrikaanse wijnen.
Maar er is méér: we houden ook een veiling waar je op diensten en producten kan
bieden. Verbluffend op welke mooie producten geboden kan worden en welke prominenten zich voor een dienst beschikbaar stellen! Voor elk wat wils.
Dat belooft een gezellig avondje uit.
Een mooie combinatie toch: heerlijk
eten en een goed doel steunen!
De opbrengst van de veiling is voor onze
stichting bedoeld en komt ten goede aan
onze kleinschalige projecten om veilig
drinkwater te garanderen voor de Afrikaanse bevolking. In gebieden waar nog geen, of
onvoldoende toegang is tot een veilige waterbron. Met veilig drinkwater heb je minder
ziektes en zieken, en is daarbij ook goed voor
de economie.
Culinair etenKom lekker dineren en steun onze
projecten voor veilig drinkwater in Afrika.
Reserveer 3 juli 2014 alvast in uw agenda!
Wordt vervolgd!

Nieuw project
Nu ons lopende project is overgedragen aan de lokale overheid, zijn we
druk bezig een nieuw project voor veilig drinkwater op te starten.
Momenteel hebben wij de eerste contacten gelegd met een organisatie die veel ervaring in Ethiopië heeft en die een goede status
geniet bij Impulsis, de organisatie die ook onze stichting
subsidieert.

ANBI status
Onze stichting heeft de ANBI status, die door de belastingdienst
wordt gecontroleerd. Per 1 januari 2014 zijn de voorwaarden
verscherpt. Onze stichting voldoet aan alle eisen. Heeft u belangstelling voor onze jaarverslagen, jaarplannen en Beleidsplan 20142017, ga dan naar onze site en vindt alle relevante documenten
onder de ANBI-button. Voor u betekent de ANBI-status dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

Sponsoractiviteiten
Ook dit jaar willen we een aantal activiteiten ontplooien om geld voor onze stichting in te zamelen.
Het thema wat we voor dit jaar gekozen hebben luidt:
Het recht op veilig drinkwater geld(t) nog steeds
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