Stichting Karibu
ANBI geregistreerd

Ambassadeur: Rik Felderhof
Postadres Stichting Karibu:
Piksenweg 19A
7645 BC Hoge Hexel
Lezingen/info: tel. 0546 697 188
Internet: marjantieberink@gmail.com
Website: www.stichtingkaribu.nl
Bank: ABN/AMRO Rek. nr. NL15ABNA051 11 01 244
Kamer van Koophandel: 06092551

Nieuwsbrief Stichting Karibu Kerst 2018

Voorwoord van Marjan Tieberink, oprichter stichting Karibu
Kerst….licht en Licht!

Tanzania / Hoge Hexel, december 2018

Beste donateurs, lieve lichtbrengers!
LICHT… een klein woordje met een grote betekenis… Zonder kunnen we niet leven.
LICHT betekent voor ons allen: LEVEN!
Het begint al in je prilste begin …. bij je geboorte: je ziet het levenslicht!
Licht is van levensbelang en ik denk dat ieder mens letterlijk én figuurlijk in zijn/haar leven op zoek is
naar licht; allen zijn we lichtzoekers. Mensen die in een omgeving leven waar weinig daglicht is,
worden op den duur depressief en ontwikkelen daardoor vaak lichamelijke en ook geestelijke
klachten.
Je ziet de hele wereld en dus ook jóuw wereld, anders mét licht. Denk maar aan de uitdrukking “alles
in een ander daglicht zien”. Je kunt zaken anders, beter bekijken door licht.
In deze donkere dagen voor kerst, in deze adventstijd, hebben we hier in Nederland weinig daglicht;
de avonden en nachten zijn lang en de tijd van het daglicht is kort. De meeste mensen voelen zich
beter in de zomer dan in de winter. Zomer betekent meer licht, meer zon, meer warmte. Je voelt je
vrolijker wanneer de zon schijnt; je bekijkt de wereld ánders; kortom, licht doet je hart goed!
God die ons hart kent, weet dat we licht nodig hebben; sterker nog, dat we Zíjn Licht nodig hebben
om te kunnen léven. Hijzelf ís immers het Licht! Daarom zond Hij Zijn Zoon als een “Kindeke klein”
naar deze duistere wereld, als een persoonlijk Licht voor jou en mij. In deze adventstijd bereiden we
ons voor op de komst (= advent) van het Licht, op het Kerstfeest, op de geboorte van hét Licht, Jezus.

Jezus kwam op aarde als brenger van het Licht; het échte Licht dat nooit meer dooft. In groot
contrast met alle kunstlicht, dat op een bepaald moment uitgebrand is, opgebrand is en dus dooft….
Het Licht dat Hij ons wil geven, geeft niet alleen een andere kijk op ons eigen leven, maar geeft ook
een andere kijk op situaties in deze wereld. Soms moeilijke situaties die we door en in dit Licht
kunnen veranderen. Juist dát Licht werpt dan ook een ander lícht op een moeilijke situatie of op
jezelf. Wanneer Gods Licht in je gaat schijnen, werkt dat Licht op een bijzondere wijze; het verwarmt
je hart en het werkt zelfs aanstekelijk naar hen die dat bijzondere Licht óók willen toelaten in hun
leven.
Met Gods Licht in ons hart, zijn we in staat moeilijke situaties in ons eigen leven en in levens van
anderen te veranderen; Zijn aanwezigheid, Zijn Licht geeft ons letterlijk en figuurlijk zicht op datgene
dat nodig is om Licht ook daad-werkelijk Lícht te doen zijn in het leven van elke dag!
Zo kan iedereen Lichtdrager zijn! Een lichtend licht zijn is precies wat God zo graag in ons wil zien in
deze wereld die vaak zo vol duisternis is.
Zo mogen we ook samen als donateurs van Karibu, die betrokken zijn bij de nood in Tanzania, licht
brengen om zo het verschil te maken in levens van hen die onder zware en haast onmogelijke
omstandigheden in dit aardse leven dóór moeten met hun leven. Zeg maar gerust om zo op deze
aarde te kunnen overleven.
Zo zie ik persoonlijk in Afrika, dat zo’n bestaan vaak niets meer met l e v e n te maken heeft, maar
dat het alleen nog maar gaat om ó v e r l e v e n. Dat betekent dag in, dag uit ploeteren, zonder enig
uitzicht op verandering…. Ook het afgelopen jaar heb ik in Tanzania gezien hoe mensen deze
“struggle for life” aan moeten gaan: het is een kwestie van geen keus hebben.
Ik zie dat dit een voor hen onmogelijke opgave is om zonder hulp van ons als Karibu, hierin te kunnen
slagen. Zo konden we gelukkig in dit afgelopen jaar 2018, 2 straatarme families helpen uit hun
stuitende situatie; 2 families die in een krot woonden kregen een huisje, voedsel, schoon en veilig
drinkwater, de kinderen konden naar school, doordat we hun schooluniformen en het schoolgeld
betaalden. Met Karibu zijn we nu samen bezig om hun bron van inkomsten vorm te geven, zodat ze
op den duur zelfstandig verder kunnen als familie.
Zo kwam er, dankzij ú, dankzij jóu als donateur van Karibu, gelukkig weer l i c h t in hun leven.

De familie voor hun oude en vervallen “ huis….“

Het nieuwe huis, dankzij u als donateurs!

Stralend aan je eigen tafel zitten genieten….!

Daarnaast konden we gelukkig ook anderen
voorzien van drinkwater, konden we kinderen naar
school laten gaan, klaslokalen verbouwen van de
basisschool ter plekke zodat deze tochtige ruimtes
volgepakt met kinderen, met gammele kozijnen
zonder glas, nu échte klaslokalen zijn voorzien van
goede kozijnen mét glas en voorzien zijn van goed
sluitende nieuwe deuren mét sloten.
Tochthokken werden weer klaslokalen waar de
wind niet meer om je heen giert en waar regen je
niet meer kan bereiken. Het zijn nu klassen waar je
je aandacht weer goed bij de les kunt hebben.

Zo zag ik eveneens in de afgelopen maand november hoe bijna 800 kinderen van deze zelfde school
elke dag hun bordje rijst met bonen met de handen en zittend op de grond moeten opeten. Soms in
de stromende regen, dan weer in de bloedhitte van de felle zon van Afrika. Wanneer het zo heet is,
dan ontstaat er overal veel stof op de weg dat in de lucht opwaait en op hun eten terecht komt. In dit
stof zitten eitjes van wormen… en u voelt het al aankomen: deze kinderen krijgen dit ongedierte met
het voedsel binnen. Het gevolg is dat bijna alle kinderen veel wormen hebben. Een situatie die
vreselijk is en waar blijkbaar niets aan te doen is, omdat de school evenals de bevolking, straatarm is.

Met je bord in de hand naar de rij voor rijst en bonen.

Elke dag zittend op de grond eten…

Gelukkig kwam ik hierover in gesprek met verschillende mensen en er begon in mij een (alarm)lichtje
te branden en dat lichtje werkte aanstekelijk… die alarmlichten begonnen ook te werken in harten
van anderen met wie ik in gesprek kwam… dit (alarm)lichtje in mij dat nu inmiddels zoveel kracht
heeft, is samen met die andere (alarm)lichten, nu als “alarmlicht” afgehaakt en is als l i c h t in

helderheid toegenomen. Dat betekent dat we dit grote probleem, ook mede dankzij u als donateur,
in een ander daglicht kunnen bekijken! Daarover meer goed nieuws in deze nieuwsbrief!!!
Betreffende dit grote probleem dat dagelijks voor velen terugkomt, werd ik geraakt door de
indrukwekkende woorden van onderstaand lied geschreven door een goede vriend, Reinier Kleijer.
Een adventslied over de kracht van Gods licht; lied 23, de coupletten 1 en 3 uit de liedbundel L’Chaim
(Dit betekent: “Op het leven!”).
Chaos die ooit door de Schepper

Heer, ontsteek in onze harten

sprekend werd teniet gedaan:

weer de kaarsen van Advent:

“Laat het licht de nadruk hebben

Het symbool dat wij verwachten

in het menselijk bestaan!”

dat U onze Lichtbron bent.

Laat het licht het altijd winnen

Laat het Licht voor ons het teken

werp het duister steeds opzij.

zijn van Uw aanwezigheid

Doe de dag opnieuw beginnen

die de duisternis zal breken

en leef aan de nacht voorbij.

steeds weer – overal - altijd!

Moge dit Licht elke dag ook in uw/jouw hart schijnen; ook tijdens het komende Kerstfeest!
Mede namens het bestuur van Karibu, ambassadeur Rik Felderhof, de vertegenwoordiger
van Karibu in Tanzania Andrea Awe Akonaay en de velen die in het verre Tanzania en
Rwanda door u geholpen worden, wens ik u allen een
Stralend Kerstfeest
met veel
Lichtpuntjes voor het komende nieuwe jaar 2019!

Marjan Tieberink, oprichter en Managing Director stichting Karibu.
Bovenstaand gedicht komt uit een bundel liederen, geschreven door Reinier Kleijer.
Hij schreef meerdere liedbundels, waaronder “L’Chaim”(waarin dit lied verscheen) en
“Zing in ’s hemelsnaam”. Deze bundels zijn helaas uitverkocht. Daarnaast schreef hij 2
digitale liedbundels (‘D.V.’ met meer dan 360 liederen en “GrenStaal” met 240
liederen)Deze zijn kosteloos te verkrijgen per email: rkatmw@ziggo.nl (even
vermelden welke liedbundel OF beide!)
Ook voor verschillende verzamelbundels waaronder “Zingenderwijs”, “Een duif, een
merel en een mus” en “Zangen van zoeken en zien”, leverde Reinier Kleijer
waardevolle bijdragen.

Gaat er dan ook bij jou ineens dat lampje branden….???
Kijk zaterdag 22 december naar die speciale TV uitzending met…..
Woensdag 12 december: een bijzondere dag voor ons: Rik Felderhof, Cees Baan en voor mij, Marjan
Tieberink. Rik is als BN’er samen met Anita Witzier, Karin Bloemen en Jos en Dycke Sloot (Boer zoekt
vrouw) uitgenodigd om mee te doen met de Kerst-editie van de Nationale Bijbelquiz 2018.
Elk team bestaat uit 3 personen; in totaal zijn er 4 teams. Als team mag je met elkaar overleggen; ook
Ieder mag zijn/haar eigen antwoord geven; dus de antwoorden binnen hetzelfde team kunnen
verschillen! Er is dus een individuele score en een teamscore. De teamscore bepaalt wie de winnaar
van deze Kerst-editie van de Nationale Bijbelquiz 2018 wordt… Het is spannend, héél spannend……!

Er wordt een pittige strijd gestreden en men heeft het soms behoorlijk “zwaar…”. Sommige vragen
zijn regelrechte “instinkers’, terwijl andere vragen nogal “hoofdpijnvragen” zijn, waar je met
behoorlijke twijfels tóch in die luttele 5 seconden het antwoord moet weten… Dat antwoord geef je,
door één van de 4 bordjes met A,B,C of D op tijd in de lucht te steken. En V IJ F seconden zijn vaak
eerder om dan je je realiseert! Maar …. die ontspannen (kerst) sfeer staat juist bij deze uitzending
hoog in het vaandel! Het wordt een programma met veel humor, leuke info, hilarische momenten,
muziek en natúúrlijk met leuke en originele vragen. Deze Kerst-editie van “De Nationale Bijbelquiz
2018” is te zien op zaterdag 22 december op NPO 2 om 20.25 uur. Veel kijkplezier!!!!

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven - alleen LICHT kan dat”.
”Darkness cannot drive out darkness - only LIGHT can do that”.
Dr. Martin Luther King Jr.

Kerstboodschap Rik Felderhof,
ambassadeur stichting Karibu.
Kerst is het feest van het licht. Licht dat symbool is voor hoop.
Hoop op vrede, hoop op genezing, hoop op een menswaardig
bestaan.
Dit laatste is met name het geval bij de allerarmsten, de verstotenen, die wij als stichting Karibu met
uw onmisbare hulp ter plekke ondersteunen. Zoals bij zoveel essentiële zaken spelen vrouwen
daarbij een belangrijke rol; als aanspreekpunt, als medewerkster, als onderwijzeres, als arts.
Zeker in de Afrikaanse cultuur is de moeder de spil van het gezin, ze laat haar stem horen, geeft raad
en biedt troost. Ook in het geloof zoekt men naar warmte en hoop. Voor velen is moeder Maria een
steun en toeverlaat. De moeder van Jezus. De moederfiguur als symbool van liefde en bescherming.
Graag wil ik de onderstaande tekst met u delen en daarbij wens ik u een
Gezegend Kerstfeest!
Warme groet, Rik Felderhof, Ambassadeur stichting Karibu.

Mama…
De navelstreng van je moeder is levenslang
Ze gaf je haar borst
haar ziel en zaligheid.
Ze leerde je veters knopen
de eindjes aan elkaar.
Onvermoeibaar droogde zij tranen.
Echte liefde wordt niet moe.
Na schooltijd wachtte zij aan de open poort.
Lachend en zwaaiend.
Ze leerde hoe en wanneer je veilig kon oversteken.
Wachten tot je ziet dat er niets aan komt.
Hand in hand naar de bestemming.
Op een dag moet je met losse handjes, kind ….
Zij laat zien hoe je alleen op eigen vleugels op reis kunt.
Mama maakt brood klaar voor onderweg.
Bijna levend brood,
rijk belegd met onvoorwaardelijke liefde.
Ze zoekt je op als je verdwaald bent.
Mama rekent je geen misstap aan.
Met een pennenstreek verandert ze min in plus!
Vertelt met warme ogen over jouw gaven, talenten en kracht.
Keer op keer
en onvermoeibaar.
Maar eens
aan de avond van haar leven
mag jij háár nabij zijn
en helpen bij het oversteken.
Uit de bundel: Wie ben ik dan? Cees Baan/Rik Felderhof.
Illustratie: Marjan Tieberink.

Vervelende verwarring…..!?!
Al meerdere keren ben ik de afgelopen periode door verschillende van onze eigen donateurs gebeld,
omdat men twijfelde aan de stichting en aan het bankrekeningnummer bij het overmaken van een
gift. Men kwam dan inderdaad terecht bij een stichting die niet de ónze is!
Men heeft dan op GOOGLE de woorden “Karibu Tanzania” ingetikt en komt zo bij een andere
stichting terecht. Een stichting met de naam: Karibu Tanzania. Dit is een stichting die in liquidatie is.
Wanneer u het bankrekeningnummer van ónze stichting wilt weten, ga dan naar ónze website:
www.stichtingkaribu.nl Dit bankrekeningnummer is ook te vinden bovenaan elke nieuwsbrief!
Het bankrekeningnummer van de Stichting Karibu is: NL 15 ABNA 0511 1012 44

Een nieuw jaar …. een nieuw project met l i c h t puntjes!
*Samen met U, met jou, willen we juist hier l i c h t brengers zijn!*
Toen ik afgelopen zomer in juni in Tanzania was, kreeg ik contact met de basisschool waar ook de
kinderen naar school gaan van de arme families die ik daar help. Het is een grote school met veel
kinderen en met weinig leerkrachten; iets waar ik enorm van schrok toen ik terplekke meer over
deze noodsituatie hoorde.
Deze school telt 766 leerlingen en heeft 11 leerkrachten die hen allen les geven. Wanneer je bij dit
“elftal” dan daar ook nog het hoofd van de school bij telt, dan maakt laatst genoemde dit dozijn van
12 leerkrachten “compleet”. De klassen zijn met deze enorme aantallen leerlingen overvol; klassen
met 90 leerlingen zijn geen uitzondering.
Er is hier een kleuterklas met slechts 1 (ja, één) juf die verantwoordelijk is voor 144 ( ja, inderdaad
honderd vier en veertig) kinderen…. Nog voor ik zo’n klas zou betreden, zou me eerlijk gezegd de
moed al in de schoenen zinken…. Het is niet te geloven wat daar te zien is …
Dit zeg ik vanuit mijn 28 jaar ervaring als fulltime juf in Nederland en vanuit mijn ervaring van
hetgeen ik in veel andere Afrikaanse landen bij scholen gewend ben om te zien.
Wanneer we dan even verder kijken naar de omstandigheden waaronder deze kinderen les krijgen,
constateer ik vol afgrijzen en verbazing, dat er zo een paar honderd kinderen in lokalen zitten, waar
geen fatsoenlijk kozijn meer in zit en ruiten al helemaal niet meer…
Het zijn tochthokken waar wind en regen vrij spel hebben en waar je binnen niet al te lange tijd een
fikse kou te pakken hebt die z’n weerga niet kent.
Wanneer ik met het hoofd van de school en een andere leerkracht de klas binnenstap, staat iedereen
op en zegt vol blijdschap tegen me: “Karibu, Mama!” en ik zie dan alleen maar stralende gezichtjes…

Gezichtjes die je vol verwachting aankijken; klaar om met me te praten. Ze hebben al geoefend en
mogen me in het Engels vragen stellen. Spannend!
Ze willen me ook graag in het Engels vertellen welk beroep ze later kiezen. Wanneer ik aankom en
voordat ik de klas binnenstap, staat een aantal kinderen me al buiten op te wachten met een warm
welkomstlied. Ze geven me allemaal een hand, zeggen hun naam en vragen vervolgens hoe ík heet. Ik
voel me meer dan Karibu op hun school!
Er wordt veel gevraagd en ik vertel hen over Nederland; o.a. dat het meer dan 7.000 km van Tanzania
ligt, dat er geen bergen zijn, dat er vooral héél veel water is en dat het er ook héél erg koud kan zijn!
Veel ouders van deze school zijn niet in staat het schoolgeld in geld te betalen; daar zijn ze te arm
voor. Velen voldoen dit schoolgeld door te betalen met brandhout, rijst, bonen of mais. Vandaar dat
elk kind elke dag een warme maaltijd krijgt; dat is natuurlijk fijn, want om “even” naar huis te gaan
om te eten is hier onmogelijk. De afstand die je lopend moet afleggen is té groot voor de meesten.
Dat er daardoor genoeg voedsel is, is natuurlijk fijn, maar er zijn helaas ook vervelende zaken
betreffende deze maaltijden, die elke dag een grote en overheersende rol spelen.
Aangezien de bevolking en ook de school geen geld heeft, moeten deze kinderen hun bordje rijst met
bonen, zittend op de grond opeten. Zo gebeurt dat elke dag.

Dat betekent in de regentijd én in de droge tijd, wanneer de zon in een zengende hitte aanwezig is en
pal boven hen staat. In deze droge tijd is er overal veel stof. Stof dat opwaait van de wegen, stof dat
daardoor ook op je bord met eten terecht komt…
Ín dat stof zitten eitjes van wormen en deze eitjes komen óók op je bord met eten terecht. Het
gevolg kunt u al raden… deze kinderen zitten onder de wormen.
De stichting Karibu heeft gemeend hier verandering in te wíllen en te móeten brengen. Ik heb met
een goede vriend, Geert Nijhoff van het architectenbureau Nijhoff Architecten gesproken en kon na
enkele vergaderingen samen met de constructeur, die hierin ook bereid was te helpen, afgelopen
november mét bouwtekening vertrekken naar Tanzania!
Een bouwtekening, niet alleen met het doel een schoolkantine te gaan bouwen, maar om er een
Multifunctioneel Centrum te gaan bouwen. Het zou natuurlijk jammer zijn om een dergelijk groot
gebouw, alleen maar te gebruiken als schoolkantine…. Dat betekent dat we dit gebouw voor veel
meer doeleinden gaan inzetten. Dit bijzonder belangrijke onderkomen zal plaats bieden aan 1. 000
kinderen. Met het oog op de toekomst, is het van groot belang dit gebouw dan ook, op die toekomst
gericht, in die trant te realiseren. Dit Multifunctionele Centrum zal in de nabije én ook in de verre
toekomst, van grote betekenis zijn voor de gehele bevolking van dit straatarme gebied.
Het betekent in de praktijk dat dit gebouw als een soort Kulturhus dienst zal gaan doen: er kunnen
vergaderingen georganiseerd worden voor verschillende doelgroepen; het gebouw kan verhuurd
worden, zodat het gelden genereert voor de school.
Zo zal hier o.a. een tandartsenpost gerealiseerd worden met daarbij waarschijnlijk ook een ruimte
waar oogmetingen gedaan kunnen worden, wanneer mensen een bril nodig hebben. Middels dit
gebouw kunnen veel noodzakelijke ontwikkelingen gerealiseerd worden en dit Multifunctionele
Centrum zal zeker ook een grote sociale functie krijgen in dit arme en behoeftige gebied.

Een overzichtstekening van het Multifunctionele Centrum

Links de keuken en rechts de hal

Aangezien dit een aardbevingsgevoelig gebied is, zal er op een “andere” manier gebouwd moeten
worden. Mijn goede vrienden in Tanzania, Hans en Jane, een echtpaar van wie de man al 40 jaar in
Afrika woont en werkt, hebben een groot bouwbedrijf dichtbij de plek waar ik verblijf in Tanzania.
Met hen ben ik afgelopen november in gesprek gegaan en we hebben verschillende vergaderingen
gehad, samen met hun Tanzaniaanse architect, die bekend is met dit aardbevingsgebied en die
evenals Hans en Jane weet, hóe je hier moet bouwen.

Het bouwteam in vergadering…

Deze ruimte biedt plaats aan 1.000 kinderen

Het resultaat van al deze bouwvergaderingen in de vorige maand is, dat we zeer binnenkort starten
om dit plan te gaan uitvoeren! De architect is al samen met mij én het onderwijzend personeel op de
bouwplaats geweest. Samen met de autoriteiten hebben we ook al een bijeenkomst gehad en
hebben samen de bouwplek bepaald. Deze ligt meteen naast de school; er is meer dan voldoende
plek voor de constructie van dit unieke Multifunctionele Centrum.
Graag willen we ook u, ook jou bij deze bouw betrekken en we zullen proberen om op onze website
www.stichtingkaribu.nl steeds via foto’s de voortgang van de bouw aan u te laten zien!
Zó ver weg gebouwd, maar ook zo dichtbij om te zien hoe het daar gaat….!

Wereldwinkel Wierden viert 25 jarig jubileum en…
Karibu viert mee...!
Als er iets te vieren valt, willen we in Nederland vaak dat een ander daarvan óók deelgenoot zal zijn!
Zo dachten enige tijd geleden ook de bestuursleden van de Wereldwinkel in Wierden.
Op 4 november 2019 is het precies 25 jaar geleden dat men gestart is met dit mooie werk om juist de
minderbedeelden in verschillende ontwikkelingslanden een hart onder de riem te steken.
De stichting Karibu, die ook een bijzondere band heeft met deze minderbedeelden, deelt op een
directe wijze mee in deze feestvreugde!
Hoe dat er precies uit gaat zien, daar zult u ongetwijfeld in de volgende KARIBU nieuwsbrief meer
over lezen; de nieuwsbrief van Zomer 2019!

Karibu!
Welkom!
Welkom, op onze dag voor de donateurs!!!
Eindelijk, na vele jaren kunnen we weer zo’n onvergetelijke dag organiseren: de dag voor onze zeer
gewaardeerde donateurs! Deze dag lijkt nu nog ver weg, maar …de tijd léért, dat die tijd vlíegt…!!!
Deze dag zal gehouden worden op zaterdag 2 november 2019 in het Kulturhus in Holten. Deze
locatie is voor iedereen goed te bereiken en we hopen dat velen zullen komen om op een
ontspannen en gezellige manier te kunnen worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen binnen
de stichting Karibu.
Zet deze datum nu al vast in uw agenda!
Het aantal plaatsen is beperkt, omdat we helaas het komende jaar al niet meer terecht konden in het
Parkgebouw in Rijssen, waar meer plaatsen beschikbaar zijn.
Verdere en meer gedetailleerde info volgt in de komende nieuwsbrief: Zomer 2019.
We verheugen ons op uw komst!
Graag wil ik u allen nogmaals hartelijk bedanken voor uw financiële steun, maar ook voor alle andere
steun in welke vorm dan ook! En dat is veel, heel veel!
Moge uw fantastische inzet en uw onbaatzuchtige liefde, die in het verre Afrika door de vele kansloze
kinderen en armsten als “warm” ervaren wordt, letterlijk én figuurlijk hun leven ver l i c h t en!
Moge God U, jou zegenen in
alles wat je doet en betekent voor degenen die
uw, jouw steun zo hard nodig hebben!
Hartelijke groet, ook namens het bestuur van de stichting Karibu,
Marjan Tieberink, oprichter en managing director.
Tip: Kijk ook met regelmaat op onze Karibu website, zodat u ook op de hoogte bent van het nieuws
dat u niet meteen per nieuwsbrief ontvangt: www.stichtingkaribu.nl

Word Donateur!
Ja, ik word donateur van de Stichting Karibu; ik ontvang 2 keer per jaar
de Karibu nieuwsbrief.
U kunt al donateur worden door €5,- per maand te doneren.
Dat betekent concreet slechts € 0,16 cent per dag voor een kind in
nood…
Wanneer u méér kunt geven, kunnen we samen nóg meer betekenen!
Mogen kinderen in Afrika ook op u rekenen?
Zeg, u doet toch ook mee?
Dhr./Mevr./Fam.______________________________________________
Straatnaam___________________________________________________
Postcode en woonplaats_________________________________________
E-mail:_______________________________________________________
Tel.nr.___________________________ IBAN Nr.______________
Mijn donatie zal bestaan uit:
0 maandelijkse storting
0 driemaandelijkse storting
0 halfjaarlijkse storting
0 jaarlijkse storting
0 anders

Kleur in beide kolommen
het rondje van uw keuze.

0 € 5,0 € 10,0 € 15,0 € 20,0 € ……

Dit bedrag wordt 0 wel 0 niet automatisch van mijn IBAN rekening overgemaakt.
Met ingang van (datum) ___________________________
Handtekening
___________
De storting zal plaats vinden op bankrekeningnummer NL15ABNA051 1101 244 ten name van de
Stichting KARIBU.
BELANGRIJK: Wilt u bij de betaling vermelden: “Donateur KARIBU”.
Daar wij niet met acceptgiro’s werken, zouden wij het erg op prijs stellen, wanneer u AUTOMATISCH
zou willen betalen. Dit moet u dan zelf even met uw bank regelen. Heel hartelijk dank voor uw hulp!
Wilt u dit blad terugzenden naar: Stichting KARIBU, Piksenweg 19A, 7645 BC Hoge Hexel of wanneer
u zich per mail aanmeldt dit ingevulde formulier inscannen en e-mailen naar:
marjantieberink@gmail.com Hartelijk dank!

