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Friends for

Africa

Beste Friends for Africa,

Studentenvereniging Sturad

Deze keer een wat kortere nieuwsbrief dan u van ons

Via ons activiteitencommissie-lid Geert Polmans kwamen

gewend

wij een tijd geleden in contact met de Nijmeegse

bent.

De

reden

voor deze

tussentijdse

nieuwsbrief is dat wij een kerstkaartenactie onder uw

studentenvereniging Sturad. Zij willen Friends for Africa

aandacht

graag twee jaar gaan steunen met een donatie van €200 per

willen

brengen

die

door

de

activiteitencommissie georganiseerd is. We hopen dat u

jaar. Graag willen zij dat dit geld besteed wordt aan een

allemaal uw kaarten dit jaar bij ons zult bestellen! Maar

educatief doeleinde, omdat ze op die manier hun

we hebben natuurlijk ook nog wat andere nieuwtjes voor

dankbaarheid willen tonen voor de bevoorrechte situatie

u. Dus reden genoeg om snel verder te lezen…

waar de studenten in Nederland in verkeren. We vinden het

Een lieve groet,

een ontzettend mooi initiatief van deze vereniging en willen

Kim van der Heul –voorzitter-.

hun dan ook van harte danken. Wij zijn nu met ons project
Ecolabel aan het bespreken hoe we de besteding van het
geld precies gaan invullen.

Ikhaya Likababa
Vorige maand kregen we van Wendy, de nieuwe
voorzitster van het Ikhaya Likaba baby-opvanghuis,

Kerstkaarten actie

bericht dat er bij het pas gebouwde weeshuis was

Onze activiteitencommissie is,onder leiding van Lonneke in

ingebroken. Helaas zijn overvallen en inbraken in Zuid-

der Hees en Corrie Luijten, momenteel bezig met een actie,

Afrika een groot probleem, en bovendien zijn deze vaak

die voor u als donateur wellicht interessant is.

erg gewelddadig. ‘Gelukkig’ waren de inbrekers ditmaal

Aan het einde van het jaar wilt u waarschijnlijk uw familie

alleen tot in het vrijwilligersverblijf gekomen –waar op

en vrienden de beste wensen sturen. Waarom dan niet

dat moment niemand aanwezig was- en niet bij de baby’s

meteen ook een goed doel hiermee steunen?

zelf. Maar zoals u zich kunt voorstellen, de schrik zat er

Met trots tonen wij u in de bijlage namelijk onze nieuwe

goed in! Daarom willen zij de beveiliging in- en rondom

selectie kerstkaarten - speciaal voor ons ontworpen door

het

Iris Beckers-. Tevens vind u hier het bestelformulier, welke

gebouw

graag

verbeteren.

Samen

met

een

beveiligingsadviseur zijn ze momenteel aan het kijken wat

wij –bij interesse- graag uiterlijk 20 november a.s. terug in

de mogelijkheden zijn tot verscherpte beveiliging, zonder

ons bezit hadden.

de brandveiligheid in gevaar te brengen. Friends for

Kijk dus snel! Wij zijn er van overtuigd dat u net zo

Africa zal deze maatregelen gaan financieren. In de

enthousiast zult zijn over de kaarten als wij zelf zijn!

volgende

nieuwsbrief

zullen

we

hier

zeker

op

terugkomen.
PS: Friends for Africa wordt door de belastingdienst erkend
Benefietavond 2011

als zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit

De voorbereidingen voor de 5e benefietavond zijn alweer

betekent dat u als donateur uw gift aan ons van de

in volle gang en ook de datum staat vast, namelijk 28 mei

inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken

2011. Zet deze datum dus alvast in uw agenda.

(uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
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Kerstkaarten bestellen
Wat kunt u verwachten?
U heeft de keuze uit 5 verschillende, full color bedrukte, kaarten (zie voorbeelden op volgende pagina).
Het formaat van de kaart is 150 x 150 mm (dubbel gevouwen) De kaart is gedrukt op papier van
hoogwaardige kwaliteit en wordt geleverd inclusief witte enveloppen.
Prijs, inclusief enveloppen: Per 10 exemplaren = 13 euro
(Indien u 50 kaarten of meer wil bestellen, dan bieden wij de mogelijkheid om - tegen een kleine meerprijs
- de rechter binnenzijde van de kaart te voorzien van een persoonlijke boodschap. Stuurt u dan een mail
naar onderstaand emailadres, en wij sturen u de informatie hoorvoor op.)
Hebben wij uw interesse gewekt? Retourneer dan het bestelformulier uiterlijk 20 november. Hoe sneller u
reageert hoe eerder u de kaarten binnenheeft!
_________________________________________________________________________________
Bestelformulier
Naam:…………………………………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………………..
Emailadres:………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:……………….............................................................................................................
Vul achter uw kaart-keuze het gewenste aantal in, dit moet altijd een meervoud van 10 zijn. U kunt ook
meerdere kaarten kiezen:
Kaart Kind: .................................................... Kaart Engel (gele achtergrond).............................
Kaart Engel (groene achtergrond)...................... Kaart Engel (rode achtergrond) ............................
Kaart Giraf (gele achtergrond)..........................
Vragen/opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dit formulier uiterlijk 20 november retourneren naar:
Stichting Friends for Africa, o.v.v kerstkaartenactie, Heideweg 13, 6097 BT Heel
U kunt de informatie ook sturen naar: info@friendsforafrica.nl
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