
Beste reader,

De afgelopen tijd hebben we een aantal mooie donaties ontvangen, waar we jullie graag over vertellen.
In deze nieuwsbrief komen de volgende donaties aan bod:

-       Fietsen Scoort
-       Donatie den einder
-       Sponsorloop halve marathon Eindhoven 

En verder leggen we uit hoe jij heel eenvoudig én zonder extra kosten (echt waar!) geld voor onze
stichting kunt binnenhalen, wanneer je van plan bent over te stappen van zorgverzekering. 

Fietsen Scoort
Vorige maand mailden we jullie over ons nieuwste project: Borrow a Bike. Dit project heeft als doel de
start van een leensysteem van fietsen voor leerlingen van Mother Cares Educational Center. Zij worden
nu dagelijks met de schoolbus van Mother Cares opgehaald en weggebracht. Dit kost veel tijd, geld en
onderhoud aan de bus, en is bovendien milieuvervuilend. Fietsen zou een goed alternatief zijn.

Het project was geselecteerd voor de wedstrijd van het initiatief Fietsen Scoort. Fietsen Scoort promoot
fietsen in Nederland en duurzame samenwerking in binnen- en buitenland. Voor deze wedstrijd werden
tien projecten geselecteerd door een jury, waarna via internet gestemd kon worden. Velen van jullie
hebben dat ongetwijfeld gedaan, want we behoorden tot de vier winnaars!

Op de landelijke MyWorld dag in Utrecht werd de prijs, €2500, uitgereikt aan Ilse en Lola, die blij verrast
op de foto te zien zijn. Ontzettend bedankt voor jullie hulp!
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De fondsen voor dit project zijn nu bijna rond. De fietsen worden dan aangeschaft bij een lokaal bedrijf
in Agona Swedru. Wanneer Ilse en Lola weer in Ghana zijn, zullen zij workshops organiseren om de
kinderen te leren fietsen.

Donatie d'n einder
Kennen jullie Hans al? Hans is één van onze bestuursleden en geeft voornamelijk advies op juridisch
gebied. Daarnaast denkt hij mee over alle projecten, in het bijzonder over de haalbaarheid en
duurzaamheid er van. Hij woont als enige bestuurslid niet in Boxtel, maar in Sint Oedenrode. Daar gaf
hij ons op bij ‘d’n einder’, een kringloop die jaarlijks doneert aan allerlei goede doelen.

http://www.stichtingbewaghana.nl/?ch_cause=borrow-bike
http://www.stichtingbewaghana.nl/?ch_staff=hans-neggers


Vorige maand mocht Hans ons vertellen dat we zijn uitgekozen als één van de goede doelen dit jaar! Hij
en Ilse namen de cheque ter waarde van maar liefst €1000 in ontvangst. 

Hans (onderste rij, tweede van links) en Ilse (rechts daarvan) poseren met de cheque. 

De MooiRooi krant schreef over de donatie, zelfs op de voorpagina! Je leest het hier na. 
TV Meijerij was aanwezig om de uitreiking te filmen, je ziet het hier terug. 

Kringloop d’n einder verkoopt niet alleen tweedehands spullen, maar verhuurt ook werkplaatsen voor
zéér aantrekkelijke tarieven (€ 2,50 per dagdeel per persoon): een atelier, beeldhouwruimte,
houtwerkplaats en metaalwerkplaats. Zeker de moeite om eens te bezoeken! www.deneinder.nl. 

Sponsorloop halve marathon Eindhoven
Ieder jaar loopt ie ‘m, bestuurslid Ad. De halve marathon in Eindhoven, vaste prik op de agenda. Zo ook
dit jaar, maar dan – letterlijk en figuurlijk – in een iets ander jasje. Dit jaar besloot hij namelijk om zich te
laten sponsoren voor Stichting Bewa Ghana. En niet alleen hij, maar ook Niels en Tom, vrienden van de
bestuursleden, deden mee. Alle drie zochten ze mensen die hen wilden sponsoren voor het aantal
kilometers of het aantal minuten onder een bepaalde tijd. In een shirt met het logo van onze stichting
renden ze vervolgens 21,1 kilometer door Eindhoven, voordat ze over de finish kwamen.

Samen haalden ze €665 op voor onze stichting! Een mooi bedrag, waar we dan ook zeer blij mee zijn.
Bedankt dus voor de lopers, maar zeker ook bedankt voor de sponsors. 

Van links naar rechts: Niels, Tom en Ad. 

http://www.stichtingbewaghana.nl/wp-content/uploads/2014/11/DMRK-wk-44-FINAL-1.jpg
http://www.stichtingbewaghana.nl/wp-content/uploads/2014/11/DMRK-wk-44-FINAL3.jpg
http://tvmeierij.nl/videos/8769
http://www.deneinder.nl/


Overstappen van zorgverzekering
Kleine beetjes helpen, zij blijkt eigenlijk elke keer. Want hoewel we ook wel eens grote donaties krijgen
van bedrijven, zijn wij toch voornamelijk afhankelijk van dit soort acties. En ook jij kunt ons daarbij
helpen! Hoe? Heel eenvoudig én zonder extra kosten. Namelijk via www.goededoelshop.nl. We
vertelden er eerder al over, zie ook onze website.

Over enkele weken verschijnen naar verwachting de nieuwe zorgpremies van de meeste
zorgverzekeringen. Denk je er aan om over te stappen? Als je dat via goededoelshop doet, levert het
onze stichting €30 tot €80 op. En dat kost jou (echt waar!) niets extra’s! Eigenlijk betaalt de
zorgverzekering dan een soort reclamepremie aan ons. Hoe het werkt? Niet moeilijk:

Klik op onderstaande link, log in en kies ons als jouw goede doel. Klik door naar de zorgverzekeraar van
je keuze. Je regelt je zorgverzekering vervolgens online met de verzekeraar, zoals je dat altijd doet.
Naderhand krijg je automatisch melding dat je donatie is gedaan. Je hoeft daar niets extra’s voor te
doen: omdat je via deze link naar de website van de verzekeraar gaat, levert dat automatisch
reclamepremie op. Simpel, toch?

En een eenvoudige rekensom laat zien dat dit voor ons écht wat kan opleveren. Als 50 mensen dit jaar
op deze manier overstappen, krijgen wij gemiddeld €50 per persoon en dus €2500 in totaal! Absoluut de
moeite dus, om het via deze website te doen:

http://goededoelshop.nl/shop-categorie/zorgverzekering/

Overigens kan je via op dezelfde manier ook andere verzekeringen wijzigen of je kerstcadeaus
inslaan! Kom je er niet uit? Bel of mail ons gerust.

Enorm bedankt voor je interesse in onze stichting. In de volgende nieuwsbrief houden we jullie op de
hoogte van de ontwikkelingen rondom de middelbare school en de borehole. Tot dan!

Volg ons op Facebook en ontvang wekelijks foto's en updates.

http://www.goededoelshop.nl/
http://www.stichtingbewaghana.nl/doneren/gratis-doneren/
http://goededoelshop.nl/shop-categorie/zorgverzekering/
http://goededoelshop.nl/shop-categorie/zorgverzekering/
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

