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WE VIEREN EEN FEESTJE!
Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten bestaat 10 jaar en dat willen
we graag met u vieren. Om samen terug te blikken, maar vooral om naar
de toekomst te kijken.
Sinds 2005, het oprichtingsjaar, heeft onze stichting in een viertal Afrikaanse landen een zevental projecten gerealiseerd en daarmee > 20.000 mannen,
vrouwen en kinderen toegang tot veilig drinkwater geboden.

WE LATEN VAN ONS HOREN!
Het is onze primaire taak om fondsen te werven om die mooie projecten te
kunnen financieren. Een greep uit onze activiteiten die we georganiseerd hebben:
golftoernooien, kunstveilingen en een benefietdiner met veiling.
Gelukkig waren ook bedrijven en particulieren ons goed gezind en mochten we donaties ontvangen van de Stichting Waterfall gelieerd aan HUWA, Senioren Golfclub
de Gulbergen, stichting MOV uit Udenhout, de BOT (Boxtelse Ondernemings Trofee),
en een sponsorloop van een basisschool in Amsterdam.
Ook voor ons jubileum zijn er leuke acties in het verschiet. Check daarom regelmatig
onze website www.skap.nl.

UW GELD WORDT VERMEERDERD
Onze stichting voldoet aan alle eisen om in aanmerking te komen voor subsidies van gerenommeerde subsidieverleners zoals
Impulsis, NCDO en Wilde Ganzen. Daar maken wij graag gebruik
van. Niet alleen vanwege het geld, maar ook voor alle zekerheid
dat uw geld goed wordt besteed en onze werkwijze transparant is.

DE TOEKOMST
Natuurlijk gaan we door, want veilig drinkwater is nog steeds niet
voor iedereen een vanzelfsprekendheid.
Wilt u ons steunen of wilt u een een project adopteren? Neem gerust contact met ons op, we zullen dan voor u de beste oplossing
aanbieden!

De WHO (World
Health Organization)
stelt dat iedere euro
die geïnvesteerd
wordt in waterkwaliteit 5 tot 10 euro
oplevert door
vermindering van
medische kosten en
een hogere productiviteit als gevolg
van economische
ontwikkeling.

HET RECHT OP VEILIG DRINKWATER GELD(T) ALTIJD!
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