
Beste subscriber,

In verband met persoonlijke omstandigheden is het een tijdje rustig geweest rondom de stichting. Dat

wil echter niet zeggen dat we volledig stil gezeten hebben. Graag geven we je daarom een update van

onze activiteiten en doen we een oproep op jouw hulp!

Laatste beetjes 'Lights On'

Boxtel Oost Dag en Herfstfair

Uitbreiding assortiment fairtrade producten

Oproep 

Laatste beetjes 'Lights On'
We zijn bijna zover! Nog €1000,00 te gaan om de begroting van bijna €6500 te halen en dan kunnen we

ons eerste project afronden: de zonnepanelen voor op het weeshuis - 'Lights On'.

Er wordt een systeem opgezet waarbij overdag zonne-energie wordt opgeslagen. Wanneer de reguliere

stroom uitvalt kan de opgeslagen energie worden ingezet. Op die manier wordt continuïteit

gegarandeerd. Koelkasten blijven gekoeld en ook na zonsondergang kan gestudeerd worden.

Bovendien zorgt het voor een continu verlicht terrein, wat bijdraagt aan de veiligheid van de kinderen en



medewerkers.

€1000 klinkt wellicht als veel geld. Toch zijn we er van overtuigd dat het moet lukken om dit bedrag vóór

ons komende bezoek aan Ghana bij elkaar te krijgen. Als dat lukt, dan zijn we zelf ter plaatse als de

zonnepanelen worden geïnstalleerd en daarmee ons allereerste project wordt afgerond.

Wil je een donatie doen voor dit project? Dat kan! Ons rekeningnummer is NL47 RABO 0173 9140 98,

o.v.v. zonnepanelen. Omdat we een ANBI status hebben, zijn donaties ook nog eens van de belasting

aftrekbaar. Voor meer informatie over hoe dat werkt mag je ons altijd even een e-mail sturen.

Boxtel Oost Dag en Herfstfair 
De komende twee weken zijn we op twee markten in Boxtel te vinden: de Boxtel Oost Dag en de

Herfstfair. Stichting Bewa Ghana verkoopt er handgemaakte sieraden en tassen uit Ghana, fairtrade

producten van over de hele wereld en tweedehands (kook)boeken en dvd’s.

De Boxtel Oost dag vindt komende zondag, 29 september, plaats. Van 11.00 tot 16.00 worden er

allerlei activiteiten georganiseerd en zijn er kraampjes te vinden vanaf winkelcentrum Oosterhof tot aan

gemeenschapshuis De Rots.

Voor bezoekers van buiten Boxtel: navigeren kan naar de Nieuwe Nieuwstraat 7 (gemeenschapshuis

De Rots) of Oosterhof 19 (de Jumbo in winkelcentrum Oosterhof).

Voor meer informatie zie: http://www.boxtel-oost.nl/.

Kun je er komende zondag niet bij zijn? Niet getreurd, een week erna is er namelijk nog een

mogelijkheid om onze kraam te komen bezoeken!

We staan dan op de Herfstfair, georganiseerd door Boxtel Vooruit. Dit evenement vindt plaats op en

rond de markt van Boxtel op zondag 6 oktober. Er zullen verschillende stands te vinden zijn met onder

andere lekkernijen en streekproducten, wijn- en bierproeverijen en herfstdecoraties. Er is muziek en

een catwalk met presentatie van de najaarscollecties. Van alles te doen dus.

Op de flyer en de aankondiging is meer informatie te vinden.

http://www.boxtel-oost.nl/
http://www.boxtel.nl/fileadmin/Actueel/Projecten/Centrum/130911_Poster_HerfstFair2013_web.jpg
http://www.boxtel-vooruit.nl/uploads/pdf/Tekst%20Herfstfair2013.pdf


Onze kraam is te vinden op de Markt en zal geopend zijn tussen 12.00 en 17.00. Hopelijk tot dan!

 

Lukt het je niet om bij één van deze markten langs te komen maar heb je wel interesse in onze

producten? Neem contact met ons op, we vertellen je graag meer over onze sieraden, tassen en

andere fairtrade producten. We kunnen altijd iets regelen met verzenden, ophalen of leveren.

Uitbreiding assortiment fairtrade producten
Inmiddels groeit ons assortiment van producten. In een eerdere nieuwsbrief lieten we jullie al weten

trotse verkopers te zijn van unieke tassen met Ghanese print. Nu kunnen we jullie vertellen dat daar

allerlei fairtrade producten aan zijn toegevoegd. Niet alleen uit Ghana, maar van over de hele wereld.

Zo hebben we nu onder andere fotolijstjes, wijnkoelers en wijnglazen, rieten mandjes en een fietstas.

We hebben een prachtig badpakket te koop met fairtrade handdoek, washand en verschillende

zeepjes. Dit is prima te combineren met een water saver set, waarin twee instrumenten om thuis

eenvoudig water te besparen. Er zijn verschillende producten te koop voor in de tuin, waaronder een

voederschaal voor vogels en een windmolentje.

Deze fair trade producten zijn ingekocht bij De Evenaar, waarvan de oprichters net als wij lid zijn van de

Werkgroep Mondiaal Boxtel.

Daarnaast hebben we hele leuke gevlochten manden met deksel en armbanden gemaakt van

kokosnoot toegevoegd aan ons assortiment. Deze zijn door bestuurslid Ilse ingekocht in Gambia.

Benieuwd naar ons huidige ruime assortiment? Kom langs bij één van eerder genoemde markten of

neem contact met ons op voor een overzicht van alle producten. 

 

Deze foto's zijn afkomstig van http://www.ilove-leukedingen.nl/, waar Stichting Bewa Ghana de

producten van over heeft genomen. Zolang de website nog online is, kan ook op die manier besteld

worden. De opbrengst komt ook dan ten goede aan onze projecten.

http://www.de-evenaar.nl/
http://www.ilove-leukedingen.nl/


Oproep
De afgelopen tijd hebben we van een aantal organisaties donaties mogen ontvangen in het kader van

hun beleid ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

We horen regelmatig dat bedrijven en instellingen op zoek zijn naar kleine, lokale initiatieven maar die

niet kunnen vinden. Daarom wordt de jaarlijkse bijdrage uiteindelijk meestal gedoneerd aan grote en

bekende goede doelen. Vandaar dat we in deze nieuwsbrief een oproep doen aan onze volgers om de

bekendheid van onze stichting te vergroten.

Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ook hun werkgever bijdraagt aan initiatieven voor

ontwikkeling van mens en milieu. Weet jij hoe het met jouw werkgever zit? Wellicht is deze nog wel op

zoek naar een kleiner goed doel, zoals de onze! Je helpt ons enorm door Stichting Bewa Ghana aan te

dragen. Dat kan bijvoorbeeld ook voor donaties rondom de kerst. Je mag altijd contact met ons

opnemen voor meer informatie of om tegenprestaties zoals een presentatie te bespreken.

Donaties van bedrijven hoeven overigens niet altijd in de vorm van een financiële bijdrage te zijn. Al

meerdere keren hebben we een enorme hoeveelheid pennen ontvangen van bedrijven die de opdruk

gewijzigd hadden. Zij konden niets meer met de oude pennen, maar wij – en vooral de kinderen in

Ghana – zijn er erg blij mee! 

Hopelijk  tot snel op de Boxtel Oost Dag of Herfstfair en anders tot de volgende nieuwsbrief!

Via Facebook, Twitter en LinkedIn houden we je regelmatig op de hoogte.

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

