Mijn gegevens zijn:
Naam:
Bedrijf:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mail:
Telefoon:
IBAN:

Handtekening:
Ik wil graag de (digitale) nieuwsbrief ontvangen.

Werken jullie samen met organisaties?

Waarom waterprojecten?
Water is de basis van een gezond bestaan en
economische ontwikkeling. Ook nu hebben
miljoenen mensen geen toegang tot veilig
drinkwater. Volgens de UNESCO sterven
6.000 mensen per dag wegens gebrek aan
veilig drinkwater.
De WHO (World Health Organization) stelt
dat iedere euro die geïnvesteerd wordt in water
kwaliteit 5 tot 10 euro oplevert door vermindering
van medische kosten en een hogere productiviteit
als gevolg van economische ontwikkeling.

Waar mogelijk werken we samen met subsidie
gevers, zoals Wilde Ganzen en Impulsis. Ook met
andere organisaties, zoals The Well Foundation.
We maken gebruik van elkaars expertise om voor
de lokale bevolking de beste oplossing te
waarborgen.
Voor de donateurs is dit een extra
zekerheid dat het project voldoet aan de
meest strenge eisen van transparantie en
het geld daar komt waar het bedoeld is.

Hoe kan ik de status van
een project volgen?

Wat doet Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten?
Onze stichting zorgt voor fondsen om samen met de lokale bevolking
en overheid, projecten voor veilig drinkwater op te zetten. Wij legen
contacten met lokale organisaties en lokale overheden. Afhankelijk
van de situatie wordt gekeken welke oplossing het beste rendement
geeft. De lokale bevolking, die eigenaar is van het project en de exploi
tatie uitvoert, wordt onderwezen in het belang van veilig drinkwater,
hygiëne en bescherming van hun waterbron.
Ook als een project is opgeleverd, blijft de stichting in contact met de
lokale partners om te bezien of nazorg nodig is.

Via onze website www.skap.nl,
Facebook of onze nieuwsbrieven die we regelmatig
publiceren.
Wenst u persoonlijk contact
met de bestuursleden, dan is
dat uiteraard ook mogelijk.

Hoe komt de stichting aan geld?

Heeft de stichting een ANBI-status?

Op velerlei manieren zijn we actief. Er is een Club van 100,
waar mensen jaarlijks €100,- doneren, we organiseren
benefietdiners, al dan niet met een veiling, we organiseren
golftoernooien, scholen organiseren sponsorlopen. Ook
andere organisaties en particuliere doneren geld en maken
het mogelijk dat we projecten kunnen opzetten. We sturen
folders uit naar bijvoorbeeld notarissen en bedrijven.
Sommigen hebben ervoor gekozen om via legaten onze
stichting te benoemen.

Zeker. Het voordeel is dat alle giften aftrekbaar zijn
van de belasting. Dat is vooral voor bedrijven van
belang. Het beschikkingsnummer is 8142.69.825.

een ander bedrag, namelijk:
€

per maand

€

per jaar

€

eenmalig

Ik word lid van de ‘Club van 100’ en doneer
€100,- per jaar. Hieraan committeer ik mij voor
onbepaalde tijd tot wederopzegging.

