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Via deze nieuwsbrief houden wij u op de
hoogte van het verloop van het ‘Home of
hope’-project in Ghana. Dit is alweer de vierde
nieuwsbrief van 2009. Voor meer informatie
kunt u natuurlijk altijd op onze website kijken:
www.stichtingverrekijker.nl.

opleiding. Zij kunnen een functie vervullen in
het motiveren en stimuleren van
Jongeren die in dan in het Home of Hope
zitten. Ook kunnen zij een rol vervullen in de
fondsenwerving voor het project in Ghana.

Diner groot succes
Voor de tweede maal is een benefit diner
georganiseerd. Het diner werd verzorgt door
het Mondriaan College in Den Haag.
Het is een groot succes geworden! In totaal is
er ruim 5000 euro opgehaald.

Website vernieuwd

Ghanese jongeren in beeld
Barnabas heeft contact met onze werkgroep
in Nederland over de ontwikkeling van de
jongeren. Home of Hope wil niet alleen de
jongeren een perspectief bieden op een
opleiding, maar ook op een goede start na de
opleiding. We kijken daarom wat er voor de
jongeren nodig is om, na het behalen van het
diploma, goed te kunnen starten op de
arbeidsmarkt.
We willen de jongeren blijven betrekken bij
Home of Hope als ze klaar zijn met de

Neem eens een kijkje op onze vernieuwde
website. Surf naar www.stichtingverrekijker.nl
en geef u reactie via het e-mail adres op de
site.
Op de site is ook de actuele stand van zaken te
vinden – de vorderingen in de bouw, de
financiële stand van zaken, enzovoort.

Betrokken ouders
Ouders in Ghana worden betrokken bij het
Home of Hope. Hieronder een foto van een
‘meeting with the parents’.

Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging
machtiging aan Stichting Verrekijker om van zijn/haar
rekening maandelijks een bedrag af te schrijven van
€ __ __ __ , __ __ . Dit bedrag zal op of rond de 28e van
iedere maand worden afgeschreven. Het bedrag kan
wordt afgeschreven van het volgende
rekeningnummer:
Bank: [__][__] [__][__] [__][__] [__][__][__]
Giro:

Maandelijkse donatie
De dagelijkse kosten worden met name
betaald uit de maandelijkse donaties. We zijn
nog op zoek naar donateurs die een
maandelijkse
bijdrage
willen
geven.
Verschillende mensen hebben al aangegeven
graag een maandelijkse donatie te willen
doen. Dat maken we u graag gemakkelijk. U
vult het hiervoor bestemde formulier in dat u
hieronder vindt en op onze website. Het
ingevulde formulier stuurt u op naar ons
secretariaat.

Fietsen en muskieten
De jongeren gebruiken fietsen om naar school
te gaan. Helaas slijten deze fietsen snel en is
de kwaliteit van de fietsen ook niet hoog.
Daarnaast hebben niet alle jongeren een fiets.
Er is dus behoefte aan fietsen. Zowel in Ghana
als in Nederland zijn aan het nadenken hoe we
dit probleem kunnen oplossen.
De jongeren hebben ook last van de
muskieten. Ze gaan muskietennetten kopen.
We hopen extra geld op te halen om de
muskietennetten te kunnen betalen.

[__][__][__][__][__][__][__]

Achternaam:

________________________________

Voorletters:

________

Postcode:

________

Woonplaats:

________________________________

Datum:

_________________

____

Handtekening:
_____________________________________________
De machtiging kunt u opsturen naar
Stichting Verrekijker, Notenhof 11, 3355 BS
Papendrecht
Telefoon:
E-mail:
Website:
KvK nummer:
ABN AMRO:

078-6425475
info@stichtingverrekijker.nl
www.stichtingverrekijker.nl
24417956
50.53.14.568

De stichting is ANBI gecertificeerd, giften zijn dus belasting
aftrekbaar.

