EBOO-Nieuws oktober 2013

Feiten en cijfers
De markten van afgelopen periode hebben het
volgende opgebracht:
- Singing Oosterkerk Collecte: € 700,Verkoop: €372,- Villa Petit Paradis Groningen €186,- Coopluydenmarkt Appingedam €262,- Zuidlaren markt v.melk en honing €295,- Jaarmarkt Vries €305,50
- Fairtrade markt Groningen €72,00,- PCOB hilversum €380,Wat een prachtige bedragen weer. We willen alle
vrijwilligers dan ook van harte bedanken voor hun
inzet.
Fenneke heeft berekend hoeveel geld zij per kind
per maand nodig heeft. Dat is €15,-. Er worden nu
om precies te zijn 155 kinderen gesteund door
EBOO. Dit betekent dat er maandelijks een bedrag
van €2.325,- en jaarlijks een bedrag van €27.900,binnen moet komen. Daarom is het erg belangrijk
om goed om ons heen te blijven kijken op welke
manier we geld in kunnen zamelen. Heeft u een
tip of een leuk idee laat het ons dan vooral weten
door een e-mail te sturen aan
stichtingebooinkenia@hotmail.nl

EBOO Cadeaubon
Op zoek naar een leuk cadeautje voor iemand
maar vindt u het lastig om iets te kopen naar zijn/
haar smaak? Vanaf nu is de EBOO cadeaubon
verkrijgbaar! U kunt de cadeaubon, met een
waarde naar eigen keuze, kopen bij de EBOO Giftshop aan de Wouden 161 in Assen. De cadeaubon
is te besteden in de giftshop of op de markten
waar EBOO verkoopt. Voor €1,- kunt u een leuke
kaart kopen waar de cadeaubon inschoven kan
worden (zie bovenstaande foto).

ANBI-status

Kind aan het woord
Onderstaande brief ontving Fenneke van haar
‘commissie’ in Nairobi:

Hi mom. I write this mail with a lot of
greetings for the period i have not seen
you. Hope God is giving you good health
all the time.
Mom. above all let me personally and my
family appreciate the wonderful job you
have done to us. Indeed God is great as
you opened a new chapter of life to our
family. we were living with a lot of
desperation due to unending financial
constrain where we were seeing a s
ituation our children were going to miss
education, but now we have a lot of hope.
We remain playful that God to reward you
as many times as you may desire.
Its true, a few, be it parents nor relatives
can care the way you have done, and we
have seen. Simply thank you.
greetings from:
1.Griffin Gisiora
2.Joash magoto
3.Eugene Arori

Klusjesman nodig?
Anjo van Oorspronk heeft één dag in de week
beschikbaar gesteld om te klussen voor Stichting
EBOO in Kenia. Een gemiddelde klus mag niet
meer dan 1 dag kosten. Schilderen en stukadoren
is niet aan hem besteed, maar verder zijn (bijna)
alle klussen bij hem in goede handen. Wilt u het
goede doel steunen en is er in of om het huis het
nodige op te knappen? Bel dan met Anjo van
Oorspronk en maak een afspraak, telefoonnr.:
06-17129769.

Facebook
U kunt stichting EBOO nu ook volgen via de
Nederlandse Facebookpagina. Op deze pagina
worden regelmatig nieuwsberichtjes geplaatst.
www.facebook.com/StichtingEbooInKenia
Fenneke schrijft ook met regelmaat op de website
www.ebooprojectkenya.waarbenjij.nu
Wilt u Stichting EBOO in Kenia steunen?
Dat kan door eenmalig of maandelijks een
bedrag over te maken op rekeningnummer
NL61 RABO 01.29.36.53.35 t.a.v. Stichting
EBOO in Kenia, Groningen. Alle giften
worden voor 100% besteed aan kansarme
kinderen.

www.ebooinkenia.nl

Vanaf januari 2014 worden de regels voor een
ANBI-status aangescherpt. Daarom is EBOO
verplicht om haar beleidsplan, financieel overzicht
en doelstellingen op de website te plaatsen.
Binnenkort zijn deze documenten dan ook te
vinden op de website www.ebooinkenia.nl.

Agenda
31 oktober 2013 > Wim en Fenneke Dijkema in Nederland t/m 11 november
9 november 2013 > Mannendag Assen.
14 december 2013 > Kerstfair Gorechtkerk Haren.

Mannendag Assen
Jaarlijks wordt er in Assen vanuit de kerk een
mannendag georganiseerd. Elk jaar staat er
tijdens deze dag een goed doel centraal.
De bezoekers kunnen dan middels een
machtigingskaart een bedrag over maken naar het
goede doel. Uit voorgaande jaren blijkt dat er altijd
een mooi bedrag wordt opgehaald.
Wij zijn ontzettend trots dat de organisatie van de
mannendag dit jaar gekozen heeft voor Stichting
EBOO in Kenia. Onze dank gaat uit naar Peter
Timmerman, hij heeft zich hier hard voor gemaakt.
Het bestuur van de stiching heeft er voor gezorgd
dat er bij de RABO Bank een nieuwe rekening is
geopend waarmee we automatische incasso’s
kunnen incasseren (lees voor meer informatie het
kopje ‘nieuw rekeningnummer’). Daarnaast is er
een machtigingskaart ontworpen waarmee de
bezoekers van de mannendag eenmalig een
donatie kunnen doen aan de stichting. We hopen
natuurlijk op veel bezoekers zodat deze actie een
groot succes wordt! Via facebook en de volgende
nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.

Nieuw rekeningnummer
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is er een
nieuwe zakelijke rekening geopend. Met deze
rekening kan de stichting ook automatische
incasso’s uitvoeren. Om verwarring te voorkomen;
het oude rekeningnummer zal voorlopig blijven
bestaan. Bestaande donateurs kunnen hun giften
dus gewoon blijven overmaken op
rekeningnummer 40.25.55.295.
U krijgt begin 2014 vanzelf een machtigingskaart
toegestuurd waarmee u de stichting kunt
machtigen om geld af te schrijven en te doneren
op het nieuwe rekeningummer.
Het nieuwe rekeningnummer zal vanaf nu wel op
al onze communicatie-uitingen vermeld worden.

050-8507497

stichtingebooinkenia@hotmail.nl

