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Nieuwsbrief Stichting Karibu Kerst 2020

Voorwoord van Marjan Tieberink, oprichter stichting Karibu.
K E R S T… O M K IJ K E N NAA R E L K AA R ……
Hoge Hexel, december 2020
Beste donateurs, lieve mensen van goede wil,
Omkijken naar elkaar. Deze woorden waren het afgelopen coronajaar woorden
die we haast dagelijks in woord én daad in de media tegen kwamen. Dat deed
menigeen goed.
Fascinerende ideeën van volwassenen, maar zéker ook van kinderen die n.a.v.
de corona crisis lieten zien hóe je deze woorden in praktijk kon brengen bij
mensen die dat zo hard nodig hadden.
Zorgpersoneel, leerkrachten, musici, kinderen, jongeren en vele anderen
maakten zó het leven van menigeen tóch weer een beetje lichter en leefbaarder.
Dit omkijken naar elkaar, deed én doet me steeds weer denken aan juist deze
kersttijd; dé tijd van het jaar dat we daar bij bepaald worden. We stoppen daar
graag veel liefde, aandacht en energie van onszelf in en dat doet goed naar
zowel de ontvangers alsook naar de initiatiefnemers!!
Elk jaar rond deze tijd, zonder dat daar een coronavirus aan te pas hoeft te
komen, worden er allerlei acties georganiseerd. Elk jaar weer worden daar in
deze donkere dagen voor Kerst alle schijnwerpers op gericht.
Het is dat bijzondere lichtje in ons hart dat we graag brandende houden;
brandend voor allen die ons lief en dierbaar zijn.

Zó ontstond er ook bij Sara (22) die deel uitmaakt van een groep van 7
studenten van SAXION Deventer, een bijzonder goed en lichtgevend idee…
Deze studenten zijn bezig met hun studie Toerisme en Management en zo wilde
Sara voor hun opdracht om een event oftewel een evenement te organiseren, als
groep de stichting Karibu als hun goede doel voordragen.
Deze 7 jongeren samen staken vervolgens online (!) “de koppen bij elkaar" en
bedachten een plan om jongeren in Tanzania te willen helpen. Maar naast dit
goede doel hadden ze ook nog een ánder goed doel voor ogen: ze wilden als
groep jongeren ándere leeftijdgenoten in Nederland motiveren om donateur te
worden van Karibu. Door donateur te worden wilden ze op deze manier omkijken
naar leeftijdgenoten in Tanzania.
En ze wilden niet alleen dat lichtpuntje zijn in deze donkere tijden voor Kerst,
maar op élk tijdstip van het jaar. Juist dát is hard nodig, want die lichtpuntjes
lijken bij velen in het verre Tanzania helaas volkomen verdwenen te zijn …
Zo werd er door hen een veiling georganiseerd. De veilingmeester was niemand
minder dan Anita Witzier, lid van het comité van aanbeveling van Karibu. Anita
bleek een veilingmeester pur sang te zijn die op dit event op onnavolgbare wijze
haar “verborgen talenten” op een meer dan fantastische manier onthulde….
En ik denk, maar weet dat nu nog niet écht zeker, dat ze daardoor vast een flink
bedrag heeft weten binnen te halen voor het goede doel …. de stichting Karibu!
Dat hoor ik binnenkort en laat ik het natuurlijk meteen weten; waarschijnlijk via
onze eigen website: www.stichtingkaribu.nl

U herinnert zich misschien nog wel de vele spotjes op de TV van het afgelopen
jaar waarin verschillende BN'ers waaronder ook onze eigen veilingmeester Anita
Witzier, tussen de programma's door, tóch weer eventjes die zo belangrijke
woorden laat klinken: "Laten we wat meer naar elkaar omkijken.”
Maar …. waarom dan steeds weer die herhaling??? Omdat het leuk is of
omdat....? Ja inderdaad, misschien wel omdat het naar elkaar omkijken zo
ontzettend belangrijk is en dat dit juist die ánder zo enorm veel goed doet…
Niet alleen nú, maar al eeuwen geleden kwamen deze nu zo actuele woorden óók
al voor: laten we naar elkaar omkijken.

Tóen misschien in wat andere bewoordingen, maar met exact dezelfde
betekenis: heb je naaste lief als jezelf!
Met andere woorden: kijk om naar die ander! Zie de nood en … kom in actie!
Deze oude wijze woorden van onschatbare waarde tóen, van eeuwen geleden,
zijn de woorden van God zélf, van Jezus zélf die ons wijst op onze medemens
veraf en dichtbij. Woorden die door de eeuwen heen nog steeds actueel en
springlevend zijn!!!
Jezus zelf sprak er vaak over én gaf zelf het voorbeeld: heb oog voor die ander,
kijk om naar die ander en… geef deze waarden door. Geef ze door aan iedereen,
aan andere jongeren, zoals Sara dat deed. Geef ze ook door aan je kinderen, je
kleinkinderen van wie je zoveel houdt en aan al die anderen die eveneens zo
belangrijk zijn.
Deze woorden zijn ouderwets gezegd, woorden van barmhartigheid.
Eenvoudiger gezegd in “onze taal”: woorden van wárm-hartigheid. Het zijn
harte-woorden; woorden die met je hart, met je liefde voor… te maken hebben.
Woorden die je hart, je wézen laten spreken. Dán pas kunnen we daad-werkelijk
bijdragen aan een leefbare en liefdevolle wereld waarin voor iedereen plaats is.
Dit alles begint, zoals zoveel dingen, eerst bij jezelf, in je eigen hart. Open je
hart voor die waardevolle woorden en doe dat dan ook juist sámen, zoals Sara
dat ook sámen deed met haar studiegenoten. Want juist dat sámen maakt sterk,
dat sámen verbindt en dóór dat sámen-dóen, zie je resultaten die je in je eentje
nooit had kunnen bedenken of bereiken….
Dan denk ik meteen weer aan dat takje dat in z’n eentje zó breekbaar is, dat in
z’n eentje zó broos en daardoor ook meteen zo kwetsbaar is. Maar SÁMEN zijn
we dat niet, zegt dat mooie Afrikaanse spreekwoord…
Eén takje breek je zo… , maar een takkenbós breek je nooit!
SÁMEN kunnen we dan dat zo broodnodige verschil
maken; dat verschil dat er toe doet. We bemerken dat dit
sámen, onze wereld dan opeens zoveel ánders, zoveel
móóier doet zijn…
Je verbonden weten met… dat dóet er toe, dat verandert
veel… heel veel.
Zo creëren we een wereld waarin “het SÁMEN” een grote
rol speelt en het liefdevol omkijken naar elkaar realiteit
wordt. Zo ontstaat er ruimte, aandacht en liefde,
essentiële waarden die we állen nodig hebben; voor
mensen dichtbij en voor mensen ver weg.
Want…. als je gelooft in SÁMEN, dan geloof je óók in: OMKIJKEN NAAR ELKAAR!
Zo heeft God het bedoeld, ook wanneer we straks het kerstfeest vieren. Nu
helaas even niet sámen in deze lock down, maar wel sámen in verbondenheid
met allen die ons lief en dierbaar zijn, met hen die je in je hart gesloten hebt.

Dat is de betekenis van het kerstfeest; Jezus kwam naar deze aarde als LICHT in
deze wereld vol duisternis. Als LICHT op ons levenspad, opdat Zijn LICHT in ons
zal mogen schijnen. LICHT dat we mogen doorgeven aan die ander.
Jezus, het LICHT van de wereld dat ons met Hém én met elkaar verbindt.
Dat is het échte SAMEN!
Dank aan u allen voor uw trouw en steun in het afgelopen jaar, uw liefdevolle
gaven op welke manier dan ook, voor uw gebed, uw meeleven en uw warme
belangstelling voor dit prachtige en belangrijke werk van Karibu.
Dank ook dat u het mogelijk heeft gemaakt dat we daardoor levens konden
redden en daardoor kinderen en volwassenen weer een toekomst konden geven.
Doordat waardevolle omkijken naar elkaar konden we SAMEN het dagelijks leven
in het verre Tanzania wat LICHTER maken en zó handen en voeten geven!
Ook nu we in Nederland samen in deze onverwachte zware lock down zijn
beland, wens ik u ondanks het gemis van familie en vrienden in deze kersttijd,
tóch ….

een stralend Kerstfeest
en
een hoopvol 2021
Gods zegen en warme groet, óók namens de andere bestuursleden,
Alma Tip (secretaresse) en Harry Horneman (penningmeester),
Marjan Tieberink
Oprichter en Managing Director Stichting Karibu.

Dat wij één zijn met elkander

Lied bij Marcus 3 vers 24-25 / Efeze 4 vers 11-16
Een waardevolle en treffende tekst geschreven door Reinier Kleijer.

Melodie: Lied 913 / 730 (Wat de toekomst brengen moge) (Heer, herinner U de
namen)
Dat wij één zijn met elkander,
hoe verschillend we ook zijn.
Dat wij daarvoor ruimte scheppen,
ook al doet dat ons soms pijn.
Dat wij, – open voor de ander –
steeds tot helpen zijn bereid
en zo stappen kunnen zetten
in de richting van Gods Rijk.

Verrassend … unieke Karibu Kerstboodschap in video-vorm!
Jan Olsman, ervaren en creatief videomaker kwam enige tijd geleden met het
idee om de Karibu Kerstveiling, georganiseerd door 7 studenten van Saxion in
Deventer en waarover ik in de inleiding al geschreven heb, te filmen.
Een unieke film met Anita Witzier als veilingmeester. Daarna een bijzonder
interview; Rik Felderhof in gesprek met Marjan Tieberink, oprichter van Karibu.
Een korte film waarin veel nieuws te zien én te horen is!
Een simpele klik op onderstaande link is al voldoende om deze video te bekijken:
https://youtu.be/yO8xswrFkVo

Ik wens u namens ons allen, veel kijkplezier!

Boodschap Rik Felderhof, ambassadeur Stichting Karibu
Beste donateurs,
Graag wil ik u bedanken voor uw steun aan onze stichting Karibu.
Ook dit jaar konden we op uw donatie rekenen; uw donatie die zo hard nodig is.
U zult begrijpen dat elke donatie voor ons werk meer dan welkom is!
De corona crisis is juist voor deze armsten een extra moeilijke tijd. Velen hebben
niet genoeg voedsel om te overleven en daarom helpt Karibu maandelijks steeds
meer gezinnen.
In deze kerstnieuwsbrief leest u over een speciale actie, georganiseerd door een
groep jongeren van SAXION Deventer. Opmerkelijk is dat steeds meer jongeren
willen bijdragen om het werk van Karibu mogelijk te maken onder jongeren in

Tanzania onder de naam: “Jongeren voor jongeren”. Dat betekent dat Karibu
daardoor meer hulp kan geven onder juist deze allerarmste en dus kansarme
jongeren. Jongeren die vaak onder miserabele omstandigheden leven en weinig
zicht hebben op een menswaardig bestaan.
Karibu kan slechts een klein lichtje zijn in de duisternis van dit grote land
Tanzania. Een klein lichtje dat net dát broodnodige verschil kan maken!
Daarom mijn vraag aan u allen: doe mee en word evenals deze groep jongeren
in Deventer, óók donateur. Dan kunnen we SAMEN onze schouders er onder
zetten, om die hulp te geven die zo hard nodig is. Gún ook hen die lichtpuntjes!
***Zie ook het laatste blad van deze Kerstnieuwsbrief! Gewoon dóen!***
Dank, veel dank dat daardoor het komend jaar die mooie gift van u en van jou,
weer dat verschil kan maken bij jongeren die dit zó hard nodig hebben.
Ik wens u ondanks de corona beperkingen, mooie
feestdagen en een prachtig nieuwjaar toe!
Hartelijke groet,
Rik Felderhof – ambassadeur stichting Karibu

Maak kennis met …Bertin Sulle, contactpersoon Karibu in Tanzania
Alweer enkele jaren is Bertin Sulle, leerkracht en
werkzaam op de basisschool in Tloma (een klein
dorpje in het onherbergzame noorden van Tanzania)
mijn contactpersoon voor mijn werk in dit OostAfrikaanse land.

Bertin is een gedreven en enthousiaste leerkracht van deze dorpsschool die
bevolkt wordt door kinderen van de allerarmste families in dit gebied. Een gebied
van uitersten: dit safari gebied wordt permanent bewoond én tijdelijk bewoond
en dát gebeurt óók weer door deze zelfde twee uitersten: permanent bewoond
door deze straatarme bevolking en tijdelijk bewoond door de rijksten der aarde.
Dit safarigebied met z’n paradijselijk uitziende landschap en wildparken, werkt
erg uitnodigend op deze rijksten der aarde.
Bertin is mijn rechterhand in dit gebied en ik kan me niet voorstellen hóe ik hier
zou moeten werken zonder de hulp én de gezellige aanwezigheid van Bertin!
Ik heb hem online vragen gesteld; de antwoorden schetsen al snel een duidelijk
beeld van hem. Maak kennis met deze bewogen en altijd opgewekte leerkracht!
Hoe vind je het om contactpersoon van Karibu in Tanzania te zijn?
Dat is heel fijn en mooi, omdat ik me in mijn werk altijd gesteund weet door
Mama Marjan of Mama Karibu. De uitleg en de planning van Mama naar mij toe
is altijd duidelijk en op tijd. Mama is een hard werkende vrouw en je wilt steeds
weer de resultaten zien waarin we samen geloven. Zo werken we nauw samen;
Mama en ik, sámen met de mensen die we helpen.
Kun je iets vertellen over het grote belang van dit werk?
Het is vooral belangrijk om hulp te krijgen van Mama, dus van Karibu vooral voor
de vele hopeloze en hulpeloze arme families in onze gemeenschap.
Wil je nog iets toevoegen aan dit interview; iets dat belangrijk voor je is
of dat belangrijk kan zijn voor anderen?
Ik wil evenals velen, graag dat Mama doorgaat met het geven van hulp in dit
dorp aan hen die hulpeloos en dus afhankelijk zijn van Karibu. Maar ik hoop ook
op hulp in de vorm van infrastructuur, van onderwijs en van huisvesting voor de
leerkrachten op het schoolterrein.
Wat vind je persoonlijk belangrijk om aan de donateurs in Nederland te
laten weten?
Het werk dat Mama Karibu hier in Tanzania verricht, dus het mooie werk van
Karibu, is hier voor velen een geweldige hulp en een gift van onze Schepper aan
ons allen. We noemen Mama in onze taal ook Awaki; dat betekent dat ze ons
licht en warmte geeft door haar hulp. Dank aan Mama én aan al onze Karibu
vrienden in Nederland! Onze vrienden in Nederland wil ik bedanken voor hun
liefde en aandacht voor ons en hen zeggen: Sámen zijn we sterk!
In onze taal het Swahili: UMOJA ni NGOVU! Moge God u en ons allen zegenen!

Huisje voor Juliana: geen sprookje, maar werkelijkheid ….!
Het was op een dag in mei 2019 toen ik voor het eerst kennis maakte met
Juliana met haar toen 17 jarige dochter Angel en haar kleinzoon Godfrey (toen
4 jaar) Ze woonde in een schamel hutje in de jungle van dit dorpje Tloma.
Twee andere volwassen kinderen, Margreth (moeder van Godfrey, toen 22 jaar)
en Festus (toen 27) moesten elke avond weer bij andere mensen vragen of ze
voor hen een slaapplaats hadden. Buiten slapen is hier té riskant i.v.m. het vele
gevaarlijke wild hier. (o.a. olifanten en luipaarden).

Ik wilde met Juliana in contact komen, omdat ze omkeek naar een familie in
grote problemen. Dat ze in een dergelijk vreselijk onderkomen bivakkeerde, had
ik me nooit kunnen bedenken… en dat ze daarbij ook nog eens veel blijheid,
liefde en een flinke dosis levensvreugde uitstraalde, was voor mij méér dan een
verrassing waar ook ík weer blij van werd!
Haar geheim hierover werd me duidelijk toen ik met haar in gesprek kwam. Ze
vertelde me over haar beroerde situatie en daarbij vertelde ze me tegelijkertijd
hoe góed God voor haar was, zelfs in deze grote ellende. Blijheid en triestheid
tegelijk maakten zich van me meester, alhoewel tóch die blijheid overheerste…
Het werd me meer dan duidelijk dat hier dringend hulp nodig was en ook dat hier
snel iets moest gebeuren. Ik vertelde Juliana dat ik haar graag wilde helpen. Een
ander huis was méér dan nodig; dit onderkomen was te erg voor woorden….

De weg naar het doel was niet bepaald makkelijk, maar met de nodige
inspanning is het resultaat nú iets om heel blij van te worden.
Eigen grond had ze niet. Bertin vond een geschikt stukje grond dichtbij de school
te koop en zo konden we met Karibu gelden, dit stukje grond kopen voor Juliana.
Dat moest in snel tempo, want er waren ook al andere kapers op de kust …
Het lukte! Juliana kon het haast niet geloven… Nú konden we gaan bouwen…

Haar huisje is nu helemaal klaar en daarom hier een interview dat ik via Bertin
onlangs online had met Juliana:

Juliana, je woont nu al weer enige maanden in je nieuwe huis. Dit is een
groot verschil met je kleine oude hut waar je vroeger woonde. Hoe voelt
het om nu sámen met je andere dierbaren híer te wonen?
Ik ben heel dankbaar en blij om hier samen met mijn gezin te wonen. Dit huis is
zo mooi; alles is nu goed geordend en gezellig. We zijn nu weer sámen als gezin;
we voelen ons hier veilig en we zijn hier samen erg gelukkig. Godfrey is erg
veranderd; hij is vrolijk, hij slaapt hier goed en vindt het een feest dat hij zich
kan wassen. De oude hut had geen water, geen wasgelegenheid en geen toilet.
Wat zijn de voordelen in dit huis?
Dat zijn er veel! We hebben hier genoeg ruimte, we hebben hier geen kou meer,
er komt geen regen meer naar binnen en het huis is makkelijk schoon te houden.
We hebben hier een zonnepaneel en ’s avonds hebben we nu zelfs licht in huis!
Het is hier heel veilig, omdat Mama Marjan muren heeft doorgetrokken en we zo
een veilige binnenplaats hebben om ons hier ’s nachts te beschermen tegen de
wilde dieren, zoals o.a. de vele olifanten en jachtluipaarden.
Het is gauw kerst. Wat betekent kerst voor je?
Kerst is erg belangrijk voor me; dan vieren we de geboorte van Christus, de
Zoon van God. Dat mogen we nooit vergeten. God is erg belangrijk in mijn
dagelijks leven; we mogen Hem elke nieuwe dag weer vragen om ons dagelijks
brood, Zijn hulp in ons werk en om Zijn bescherming. God zorgt ervoor dat we
onze eenheid en liefde bewaren, omdat Hij Liefde is.

Een uniek idee … een Karibu Kerstveiling!
Het bijzondere verhaal van Sara Bozkurt, student Saxion Deventer
Dat de wereld “klein” is en het soms lijkt dat een uniek idee dat je hebt moeilijk
te realiseren zal zijn, is iedereen wel eens overkomen…
Maar wanneer je in mogelijkheden én in je droom
gelóóft, dán…
Dat unieke idee van een Karibu Kerstveiling had Sara,
zoals ik al beschreven heb in de inleiding van deze
kerstnieuwsbrief en de veiling wérd een groot succes.
Daarom wilde ik graag eens een kijkje nemen bij Sara,
de initiatiefneemster achter dit succes …. Maak nú
kennis met deze jonge enthousiaste student uit
Enschede die vást in haar droom geloofde!
Sara, kun je je even voorstellen?
Mijn naam is Sara Bozkurt en ik ben 22 jaar. Ik doe de
4-jarige opleiding “Toerisme en management” aan de
Saxion Hogeschool in Deventer en zit nu in het 2e
leerjaar. Ik weet nog niet precies welke richting ik
kies, maar één ding is zeker: werken in deze branche
vind ik het allerleukst!
Waarom juist deze studie?
Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik op het MBO ook een toerisme
opleiding heb gevolgd en ik heb gemerkt dat hier echt mijn interesse ligt. Deze
baan heeft geen 9 tot 5 mentaliteit en daar houd ik van.
Hoe kwam je op het idee om Karibu als jullie goede doel te kiezen?
Ik heb voor Karibu gekozen, omdat ik dit het beste goede doel vind dat er is. Ik
weet dat het geld bij Karibu in goede handen komt en dat alles direct bij de
armsten terecht komt. Karibu is het levenswerk van Irene en Marjan en ik zie dat
ze dit met alle liefde hebben gedaan en dat Marjan dat nog steeds zo doet, ook
nu Irene er niet meer is. Dat heb ik ook op foto’s gezien en ik weet dat er door
hen al vele levens gered zijn. Dat vind ik echt prachtig!
Wat spreekt je zo aan binnen Karibu?
Ik vind dat de stichting goede intenties heeft en dat alles gaat naar die mensen
die het zo hard nodig hebben. Zonder Karibu zouden er veel mensen zijn die
uitgehongerd zouden zijn en zouden veel mensen zonder toekomst thuis zitten.
Hoe was het dat Marjan jullie begeleidde? Ze is niet eens jullie docent…
Ik vond het juist heel fijn dat Marjan ons heeft begeleid. Marjan is erg positief
ingesteld en dat heeft ze ook aan mij doorgegeven. Dat gaf me een flinke boost
en zó werd ik meer gemotiveerd mijn uiterste best te doen.
Hoe heb je Irene en Marjan leren kennen?
Eigenlijk door mijn moeder; zij kende Irene en Marjan al toen ze nog maar 7
jaar was en ze bij hen op de zondagsschool zat. Ik ken hen dus al vanaf mijn

geboorte. Irene en Marjan zijn mijn peettantes; ze hebben mij gedragen tijdens
mijn doopsel.
Hoe heb je dit evenement ervaren?
Het was voor mij een waanzinnig goede en mooie ervaring! Op de dag van het
event, was Marjan er zelf de hele dag bij. Deze dag stond in het teken van ons
goede doel: geld inzamelen voor de kinderen in Tanzania én stond ook in het
teken van gezelligheid. Dat doel is gelukt m.b.v. de vele spullen die geveild zijn
en de gulle bedragen die ervoor betaald werden! Het was een bijzondere en
leuke avond. Ik heb genoten van het enthousiasme en van de grote deelname
van iedereen. We hebben een heel mooi bedrag opgehaald! Ons doel was € 500,Dat móesten we verplicht halen van school, maar het werd meer. Veel méér…

Wat was in dit event nu écht belangrijk voor je?
Ik heb de afgelopen maanden samen met mijn groepsgenoten en Marjan hard
gewerkt om een mooi evenement neer te kunnen zetten. Dat is meer dan gelukt
en voor mij onvergetelijk mooi! Ik wil iedereen bedanken die mee heeft gedaan
en Marjan wil ik bedanken voor alle inzet die ze al tientallen jaren stopt in dit
geweldige werk; ik heb bewondering voor haar!
Een laatste opmerking van jou!
We zijn allen geraakt door wat er in Afrika gebeurt en we hebben gezien dat
jongeren het daar écht veel moeilijker hebben dan wij. Daarom heeft iedereen
besloten om donateur te worden; dat is prachtig en ik zou dan ook een oproep
willen doen aan alle jongeren: Word donateur van Karibu. Daardoor geef je
directe én goede hulp aan jonge mensen die net als wij nog een grote toekomst
voor zich hebben.
Ik geef graag, want ik weet uit ervaring dat het op de juiste plek terecht komt!
Vul het formulier nú in! Doe mee en gééf, want … sámen zijn we sterk!!!
* Ga naar de Karibu website: www.stichtingkaribu.nl
* Klik op: “Word donateur”
* Vul het donateursformulier in en klik vervolgens op: VERZENDEN!

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 Tanzania ook op u rekenen?
Doet u óók mee?
Dhr./Mevr./Fam.______________________________________________
Straatnaam___________________________________________________
Postcode en woonplaats_________________________________________
E-mail:_______________________________________________________
Tel.nr.___________________________ IBAN Nr.______________
Mijn donatie zal bestaan uit:
0 maandelijkse storting

0 € 5,-

0 driemaandelijkse storting

0 € 10,-

0 halfjaarlijkse storting

Kleur in beide kolommen

0 € 15,-

0 jaarlijkse storting

het rondje van uw keuze.

0 € 20,-

0 anders

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!
*Het gaat makkelijker én sneller om u via onze website als donateur aan te melden:
www.stichtingkaribu.nl Zie: Word donateur. Hartelijk dank!

