Het ontstaan van de stichting:
Support Foundation is in 2010 ontstaan vanuit de Stichting
Weeshuis Egyam Ghana. Er is veel bereikt in 5 jaar. Het
gaat goed met de kinderen, het weeshuis is zo goed als
klaar en voor de exploitatie, scholing en onderhoud wordt
zorg gedragen door de Stichting Weeshuis Egyam Ghana.

Ghana: Schoolproject
Support is gestart met het schoolproject in Egyam.
Op de primary en junior high school zitten ongeveer 1000
kinderen.

Omdat er nog zoveel armoede is in de omliggende dorpen
van het weeshuis, is besloten om ook deze mensen en vooral
kinderen te gaan helpen.

Visie Support Foundation
Omdat Support Foundation een projectmatige stichting is
willen wij een project opzetten, begeleiden en ook
afronden en af en toe teruggaan om te controleren hoe het
stand houdt. Blijven de toiletten schoon? Worden de
gebouwen onderhouden? Blijft de waterput schoon?
Onze visie is geen ontwikkelinghulp, maar samen te
werken met de bevolking. Geen vis brengen, maar hen
leren vissen. Dit is meer duurzaam en creëert ook
betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het project.

Hoe het was voor het afbouwen

En hoe het nu is, na de opening!

Van 4 toiletten voor 1000 kinderen naar 12 en urinoirs

Ghana: Water voorziening arme dorpen
In de arme dorpen was geen of zeer slecht drinkwater.
Er zijn poly tanks in Pompouni geplaatst, de
waterpompinstallatie in Ankyernyin en de waterput Kamfakrom
zijn geopend.

Donateur worden
Junior High School renovatie, het gebouw stond op instorten

Malawi: Ondernemers opleidingsdorp
Ons nieuwe project is een opleidingsdorp voor ondernemers
bouwen in Malawi, waar wees en straatjongeren een vak
kunnen leren, zodat zij als zij zelfstandig moeten leven een
vak kennen en daardoor een toekomst. We gaan
samenwerken met Children’s Fund Malawi. Voorzitter Margriet
Sacranie (voorheen consul Malawi en sinds 1967 daar
woonachtig). Zij hebben al 3 gebouwen klaar, We gaan
gezamenlijk de andere 8 huisjes bouwen.

Wij zijn op zoek naar donateurs, om onze projecten te
ondersteunen. Wij gaan projectmatig te werk. Het is dus ook
mogelijk om een gedeelte van een project, of een heel project
te ondersteunen. Dan is het direct visueel wat er met uw geld
gedaan is en kunnen we zelfs uw naam eraan verbinden.
Ieder bedrag is welkom.
Wij zijn ook erg gebaat bij particulieren of bedrijven die ons
maandelijks ondersteunen voor € 10,= / maand (of meer),
zodat wij de continuïteit kunnen waarborgen.
Ook vanuit de Afrikaanse Landen zelf is men volop bezig geld
in te zamelen.
Voor meer informatie kunt u kijken op:

www.supportfoundation.nl
Tel: 0314-325784 / 06-12 55 93 90

MACHTIGING DONATIE:
Retouradres:

Support Foundation
Hof van Florence 25
7007 KA DOETINCHEM

Bankrekeningnummer: 15.81.88.632
Ondergetekende:

DOELSTELLING:
De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen
van ontwikkelingsprojecten die een lokaal draagvlak
kennen.
Het gaat daarbij om projecten die een structurele
bijdrage leveren aan de opbouw van de kansarme
gebieden, waarbij vooral kansarme kinderen en
vrouwen als belangrijkste doelgroep worden gezien.

Naam:
_____________________
Adres:
_____________________
Plaats: _____________________
machtigt hierbij de Support Foundation,
om een bedrag van:

Bestuur stichting:

€ ____________ per
 jaar  halfjaar  kwartaal maand

 eenmalig
Af te schrijven van:
Bankrekeningnr: ___________________

Astrid Wenneker

Dolinda Kempers

t.n.v: ____________________________
te:

_________________________

www.supportfoundation.nl

e-mail: ____________________________

Datum:
Handtekening:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de
incassant, om het betreffende bedrag af te schrijven de bankrekening van
ondergetekende.
Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving, heeft hij/zij 5
werkdagen de tijd om zijn bank/girokantoor opdracht te geven het bedrag
terug te boeken.

Sacha te Braak

Marcel Jansen

info@supportfoundation.nl
ANBI geregistreerd
KvK: 50916262

