
Beste subscriber,

In deze nieuwsbrief van Stichting Bewa Ghana lees je over de volgende onderwerpen:

ANBI status

Project 'Lights On'

Fotoshoots voor Ghana

Bazaar Boxtel aanstaande zondag

Telefonisch bereikbaar

ANBI status

Goed nieuws! Stichting Bewa Ghana is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut

Beogende Instelling (ANBI). En dat is zowel voor ons als voor jou, als mogelijke donateur, interessant.

Giften zijn nu namelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting! Het hebben van de ANBI status betekent

bovendien dat we aan een groot aantal eisen voldoen. Zo is officieel vastgelegd dat onze

bestuursleden maar in beperkte mate een onkostenvergoeding mogen krijgen. Dit betekent dat je

donatie ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor onze projecten in Ghana.

Meer weten over de ANBI status en hoe je jouw gift kunt aftrekken van de belasting? Zie de website van

de Belastingdienst.

.

 Lights On
Het gaat goed met ons project ‘Lights on’. Steeds meer mensen raken enthousiast over het project en

we hebben een aantal hele mooie donaties mogen ontvangen. Zo heeft Brink Groep, management- en

adviesbureau binnen bouw-, huisvestigings-- en vastgoedmarkt, ruim €850,00 gedoneerd en kregen

we van de gemeente Boxtel €300,00 subsidie in het kader van buitenlands beleid. Ook van particulieren

hebben we verschillende bijdragen mogen ontvangen. Daarmee komt het totaal van de donaties op

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/


€3482,00. We zijn al ruim over de helft van het benodigde bedrag! 

Het doel van Lights On is de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op het weeshuis Mother Cares

Orphanage and Welfare Home. De opgewekte energie wordt opgeslagen in een back-upsysteem en

kan worden ingezet wanneer de reguliere stroom uitvalt. Dit zorgt voor een meer continue en veilige

situatie. We werken voor dit project samen met Energiebau Sunergy. Meer weten? Kijk op onze website.

Vandaag hebben we fase 1 via de 1%CLUB afgesloten. Binnenkort plaatsen we een vervolg op dit

online platform en kan er weer via de 1%CLUB gedoneerd worden. We houden je op de hoogte!

Fotoshoots voor Ghana
Onlangs kregen we het leuke nieuws dat Yvy Bakker op eigen initiatief een activiteit is gestart. Eerder al

ontwierp Yvy geheel kosteloos ons logo en huisstijl. Nu heeft zij bedacht om haar creativiteit op een

andere manier in te zetten, namelijk door het aanbieden van fotoshoots. Hierbij bepaalt de klant de

prijs. Het bedrag wat men over heeft voor de shoot, doneert Yvy direct aan ons. Een super goed

initiatief!

Dus wil jij op de foto met je partner, kinderen, huisdieren of gewoon alleen? Laat het ons weten! We

brengen je graag in contact met Yvy. Tussen 15 juni en 1 juli heeft zij sowieso ruimte voor afspraken.

Daarna is ze op reis naar Ghana, waar ze onder andere enkele van onze projecten zal bezoeken.

Natuurlijk is het ook mogelijk om na haar terugkomst een fotoshoot te plannen. Op onze website vind je

een aanmeldformulier. 

Yvy, bedankt!

Bazaar Boxtel aanstaande zondag
Zoals eerder aangekondigd, staan we komende zondag 9 juni op de Bazaar in Boxtel. De Bazaar is een

jaarlijks terugkerend evenement in park Molenwijk. Bezoekers kunnen genieten van dans, muzikale

optredens en gerechten van over de hele wereld. Er zijn workshops voor kinderen en er is een groot

aantal kramen waar van alles gekocht kan worden. Entree is gratis. Het programma begint om 11.00

en duurt tot 18.30.

http://www.stichtingbewaghana.nl/?ch_cause=zonnepanelen-lights-on-ghana
http://www.stichtingbewaghana.nl/slider/fotoshoots-voor-ghana


Stichting Bewa Ghana is de hele dag aanwezig. Je vindt ons bij de kramen van Werkgroep Mondiaal

Boxtel, meteen bij de ingang. We verkopen handgemaakte sieraden uit Ghana, tweedehands boeken

en dvd’s en prachtige Ghanese tassen en etuis. Er is een beperkt aantal tassen te koop, dus ben er

snel bij! Uiteraard wordt ook de opbrengst van deze producten direct ingezet voor onze projecten. De

tassen en etuis zijn gemaakt door Trees Schellekens, waarvoor heel veel dank!

 .

Telefonisch bereikbaar
Sinds kort zijn wij ook telefonisch bereikbaar onder het nummer 06 49 14 36 02. Heb je vragen of wil je

ons iets laten weten, bel dan gerust. Natuurlijk blijven we ook bereikbaar via e-mail

(info@stichtingbewaghana.nl) en de brievenbus (t.a.v. Stichting Bewa Ghana, Baanderherenweg 61,

5282RD, Boxtel).

We hebben bijna 100 likes op Facebook, word jij de 100e?

mailto:info@stichtingbewaghana.nl
https://nl-nl.facebook.com/pages/Stichting-Bewa-Ghana/286874844758977
https://twitter.com/StichtingBewa
http://www.linkedin.com/company/stichting-bewa-ghana?trk=ppro_cprof

