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Nieuwsbrief Stichting Karibu Zomer 2021

Voorwoord van Marjan Tieberink, oprichter stichting Karibu.
Wereldburger tegen wil en dank…???
Beste donateurs, lieve mensen van goede wil,
Hebt u dat ook…? Dat gevoel dat je niet alleen Nederlander of Europeaan bent,
maar dat je je steeds meer een wereldburger voelt?
Dat gevoel is bij mij in ieder geval het afgelopen jaar juist sterker geworden.
Door dit bijzondere jaar werden we wereldwijd meer verbonden met elkaar, of
we wilden of niet.
Dat kwam door de beruchte pandemie van het
coronavirus. Een pandemie wil zeggen: een wereldwijde
verspreiding van een besmettelijke ziekte.
Daar hadden we allemaal mee te maken; of je nu in een
groot of in een klein land woont, of je nu oud of jong bent,
arm of rijk bent, of dat je nu … er zijn nog veel andere
redenen te bedenken. Deze onzichtbare vijand liet zich
door niets of niemand stoppen; niet bij een dorp of stad,
noch bij een landsgrens of continent. Kortom, de hele
wereld werd er mee besmet.
We werden afhankelijk van elkaar; zelfs sterk afhankelijk. Iets dat we ons vóór
deze pandemie nooit op dit niveau hadden kunnen voorstellen. We voelden dat in
velerlei zin. O.a. wat betreft onze gezondheid. Zo gingen vele ziekenhuizen met
elkaar in overleg om patiënten zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen. Zelfs
buurlanden hielpen elkaar. Maar ook in economische zin was die afhankelijkheid
te merken: denk maar aan de vele vluchten wereldwijd die geannuleerd werden.
Onze eigen KLM had in no time bijna alle vliegtuigen aan de grond staan. Mensen
konden niet meer reizen. Zelfs het urgente vervoer van vele noodzakelijke
producten kwam door deze pandemie zo goed als stil te liggen. Ondernemers

dreigden failliet te gaan. Veel bedrijven werden noodgedwongen tijdelijk gesloten
of gingen inderdaad failliet.
Het meest gehoorde woord van het afgelopen jaar is onbetwist het woord Corona
of Covid geweest. Hét woord dat je in deze barre tijden ongetwijfeld élke dag
gehoord of gelezen hebt en waar je misschien zelf ook wel elke dag over sprak.
We zagen dagelijks, dat waar deze ziekte uitbrak, mensen wereldwijd te maken
kregen met haast dezelfde ingrijpende maatregelen. Zo moest je je meteen
laten testen wanneer je bepaalde op corona lijkende verschijnselen had.

Er kwamen veel nieuwe en lastige regels op ons af: je kon niet meer op bezoek
bij familieleden, kinderen konden niet meer naar school, het sporten was
verboden, ouderen moesten op hun kamer blijven om zo de dag in
“beschermende eenzaamheid” door te brengen of beter gezegd door te komen,
cafés en restaurants werden gesloten, optredens in theaters stopten abrupt, enz.
enz. Velen raakten in deze tijd hun baan kwijt, werden ziek of verloren dierbare
familieleden en vrienden. Vele levens veranderden daardoor ingrijpend.
De wereld stond op z’n kop, terwijl knappe koppen al hun tijd, energie en kennis
inzetten om zo rap én zo goed mogelijk een vaccin te ontwikkelen om dit
razendsnel om zich heen grijpende virus een halt toe te roepen. In veel landen
steeg het aantal corona doden schrikbarend. Goed lopende economieën zouden
menig land tot aan de afgrond kunnen brengen, wanneer er niet snel ingegrepen
zou worden.
We kregen te maken met nieuwe begrippen: de coronamelder, mondkapjes, de
anderhalve meter, Lock down, avondklok, terug naar het “oude normaal”, etc.
Dagelijks werden we in wereldwijde zin geconfronteerd met de meest vreselijke
beelden van wat deze pandemie deed met mensen. Men sprak van de tijd vóór
en ná de pandemie. Onzekerheid alom met de grote vraag hoe dit zou aflopen….
Er waren zelfs ook landen bij die deze ziekte volkomen negeerden en het
afdeden met als zijnde “een griepje“. In deze delen van de wereld waren en zijn
helaas nog steeds de meeste corona doden te betreuren…
Méér dan ooit beseften we dat we elkaar nodig hebben, zelfs hard nodig hebben.
Alleen is maar alleen: in je eentje red je het niet in deze barre tijden van grote
onzekerheid. We zagen dat “het sámen” wonderen doet, elkaar verbindt en je
als mens sterk maakt. Zo kun je sámen een verschil maken of beter nog:
hét verschil maken dat nodig is om het leven weer meer toegankelijk en
leefbaar te maken voor jezelf en voor iedereen om je heen.

Buren hielpen buren en bestaande “grenzen”
tussen mensen vielen weg. De saamhorigheid
groeide. We “ontdekten” elkaar haast
opnieuw. Noodgedwongen. Wat voelde dat
goed voor velen van ons… Het was bijzonder
dat mensen van dichtbij die je nooit eerder
had ontdekt, fijne en waardevolle mensen
bleken in moeilijke tijden: het er willen zijn
voor die ander gaf warmte. Goede en fijne
contacten ontstonden tussen jongeren en
ouderen, we hielpen elkaar waar we konden en dat gaf aan velen dat
“goede gevoel”; dat “bijzondere” gevoel dat íedereen er toe dóet!
Velen spraken en spreken nog steeds de hoop uit dat we elkaar moeten blijven
opzoeken, moeten blijven helpen waar nodig. De slogan op de TV “naar elkaar
omzien” werd voor een aantal mensen een nieuwe én mooie ervaring.
Maar … dat “omzien naar elkaar” moet natuurlijk niet alleen bij het “abnormaal”
van deze corona tijd blijven hangen. Dit moet vanaf nú horen bij het NORMAAL!
Bij het NORMAAL van ons leven, van míjn leven.
We zijn er achter gekomen dat we samen sterk zijn, dat mensen ménsen nodig
hebben; dat we “bij elkaar hóren”. Laten we daarbij ook niet degenen vergeten
die in dit afgelopen jaar één of zelfs meerdere dierbaren verloren hebben; dat
zijn en blijven zware en ingrijpende verliezen.
Hopelijk zijn we op dit moment in dit laatste
stukje van dit zo moeilijke corona jaar
aangekomen. Een flink aantal van ons zijn nu
waarschijnlijk al volledig gevaccineerd en we zijn
al weer volop bezig met het terugkeren naar ons
“oude en zo vertrouwde leventje”. Laten we dan
juist in deze periode niet vergeten om die
kostbare ervaringen van tóen mee te nemen
naar ons “nieuwe leven”. Hopelijk weer samen
met al die mooie en goede dingen van tóen en
laten we daarin plaats blijven maken voor die
ander, dichtbij én ver weg.
Ik heb gemerkt dat de donateurs van Karibu, hun steun niet hebben opgezegd;
op een enkeling na, maar dat kon en kan ik begrijpen. Met deze enkelingen heb
ik de afspraak gemaakt dat we de nieuwsbrief van Karibu gewoon blijven
doorsturen, want hun betrokkenheid blijft. Dat vertelden ze ook. We kunnen
elkaar niet missen. Dat is goed en fijn om te bemerken.
Dank dat u Karibu als donateur nog steeds een warm hart toedraagt. Vertaald
naar de praktijk: Fijn dat u de kinderen en de armsten in Tanzania nog steeds
door uw gift met uw liefde en met uw warmte blíjft omringen. Dat is heel
bijzonder. Terwijl bij vele non-profit instellingen de bedragen fors minder zijn
geworden, is dit bij de donateurs van Karibu nauwelijks tot niet het geval. Veel
dank voor uw trouw en liefde voor ons gezamenlijke werk!
Op zulke momenten bemerk ik dat u als donateur denkt en handelt als een wáre
wereldburger; dat u juist ook in onzekere en moeilijke tijden niet alleen denkt
aan mensen dichtbij, maar óók aan mensen ver weg. Dat is precies wat deze tijd

vraagt; we zijn “niet alleen op de wereld”, maar we maken állen deel uit van
deze éne wereld. Met de term 3e wereld, heb ik nogal moeite. God heeft één
wereld geschapen; één wereld waarin we allen gelijk-waardig zijn.
Laten we in die geest leven; in Góds Geest leven!
Dank aan U allen, als kostbare donateurs, dat u het mogelijk maakt dat mensen
in het verre Tanzania door onze gezamenlijke inzet, mensen van dichtbij worden.
Er is ook nu weer een Karibu Video Nieuwsbrief Zomer 2021 over Tanzania. Dank
aan Jan Olsman, onze vaste, professionele en gedreven videomaker.
De video link is:
https://youtu.be/zNlD-BNHnw8

Veel lees- en kijkplezier en een heel fijne zomer gewenst!
Zonnige zomergroet namens het Karibu Team,
Alma Tip, secretaris, Harry Horneman, penningmeester en
Marjan Tieberink, oprichter en managing director Stichting Karibu.

Bijzondere woorden werden een bijzonder lied …. Geniet!!!
De woorden van dit lied zijn geschreven door Reinier Kleijer. Het is een
prachtige tekst die op een bijzondere wijze aansluit bij de inleiding van deze
Karibu Nieuwsbrief en ook bij deze Karibu Video Nieuwsbrief waarin Mirjam
Bouwman Marjan interviewt over het Karibu werk in Tanzania. Geniet ervan!

Het is één Geest die in ons leeft.
1. Het is één Geest die in ons leeft,
aan ons geloof gestalte geeft,
- die met haar adem ons doortrekt
en enthousiasme in ons wekt.

2. Het is één Geest die ons verbindt,
onze verschillen overwint,
en als een goddelijk gebaar
ons oog en hart geeft voor elkaar.

3. Het is één Geest die telkens weer
zich wereldwijd manifesteert
met gaven waaruit duizendvoud
blijkt hoe God van ons mensen houdt.

4. Het is één Geest die keer op keer
ons doen en laten inspireert
zodat uit onze daden blijkt
hoezeer God ons bestaan verrijkt.

Hoe gaat het nu met Juliana en haar gezin?
Juliana geniet, sinds ze met haar gezin in hun nieuwe huis woont met volle
teugen van hun veilige onderkomen. Dit huis dat juist ook goed beschermd is
tegen de olifanten. Olifanten zijn hier vooral ’s nachts actief en levensgevaarlijk,
wanneer ze samen met hun jongen onderweg zijn naar tijdelijk verblijf in een
ander gebied. Hun al eeuwenoude route ligt precies in dit gebied. Dit mooie,
veilige huisje voor hen is er gekomen dankzij u als donateurs van Karibu!
Ze zijn samen heel creatief en hebben op de veilige binnenplaats, nu dus olifantproof(!), een prachtige groentetuin aangelegd.
Hierbij enkele foto impressies van vroeger en nú!
Hun oude situatie:

Hun nieuwe situatie:

Maak kennis met …. Mirjam Bouwman en haar interview met Marjan voor de
Karibu video nieuwsbrief Zomer 2021 .
Op een bijzondere manier kwam ik, Marjan met Mirjam
Bouwman in contact. Dat kwam door een goed initiatief
van Jan Olsman die inmiddels onze vaste videomaker
van de Karibu video nieuwsbrief is. In het dagelijks
leven is hij werkzaam in de TV wereld. Hij vond het een
goed idee om in deze nieuwe en onder donateurs erg
populaire serie over het werk van Karibu in video - vorm,
ook eens met een nieuwe persoonlijkheid kennis te
maken. Hij kent Mirjam Bouwman vanuit zijn werk in de
TV wereld en hij stelde voor om haar eens te vragen voor
een interview met mij. Ik vond dat zelf een verrassend
mooi en goed voorstel. Daarom laat ik u nu graag kennis
maken met Mirjam als nieuw lid van het comité van
aanbeveling van Karibu!

*Mirjam, kun je je jezelf even voorstellen?
Ik ben getrouwd met Rik en samen hebben we een superlieve dochter van 8! Al
heel wat jaren werk ik als presentator bij de EO. Een prachtige baan! Verder zing
ik in een band en hou ik van dansen!
Waarom was je bereid om me te interviewen , terwijl je nog nooit eerder kennis
had gemaakt met de stichting Karibu?
Omdat jij aan de telefoon vol passie en liefde vertelde over jullie mooie stichting
Karibu. Dan kan niemand weigeren!!
*Wat spreekt je zo aan in dit Karibu werk?
Jullie zien wat er moet gebeuren en doen het ook! Jullie hebben visie en
motiveren de mensen in Tanzania om mee te helpen.
Karibu geeft de allerarmsten een stem. En daar hebben ze recht op!
*Héb je iets met Afrika?
Ik ben er een paar keer geweest om opnames te maken. Ook in Tanzania. Het is
een prachtig land, maar de mensen leven in enorme armoede. Dat is heftig om
te zien.
*Op mijn vraag of je lid wilde worden van het comité van aanbeveling, zei je
meteen ja; dat wilde je graag doen. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee! Waarom
vind je dit belangrijk om te doen?
De armoede is schrijnend. Dus er moet hulp komen en dat is precies wat Karibu
doet. Karibu geeft structurele oplossingen en helpt mensen verder. Dat is werken
aan een hoopvolle toekomst! Dat werk steun ik van harte!

Meer over Mirjam kunt u zien in de Karibu Video Nieuwsbrief Zomer 2021; een
interview met Marjan over het veelzijdige werk van Karibu in Tanzania!

Studenten in Nederland maken sporten mogelijk voor kinderen in Tanzania…
U herinnert u zich vast nog wel de geweldige opbrengst van de veiling van
afgelopen november: de veiling onder leiding van onze eigen talentvolle
veilingmeester: Anita Witzier. Ze betekent veel voor onze jongelui in Tanzania.
Zo ook de groep van 7 jongeren, studenten van SAXION Deventer. Ze hebben
veel technische kennis in huis met daarnaast een groot hart voor hun
leeftijdgenoten in Tanzania. Jongeren in Afrika die het aan alles ontbreekt en
helaas behoren tot de armsten.
Het resultaat was meer dan overweldigend: i.p.v. de gevraagde € 500,- bijeen te
krijgen, werd de uiteindelijke opbrengst maar liefst: € 2.952,-. Bijna € 3.000,- !!!

Er zijn in Tanzania nu alvast de meest nodige sport- en spel materialen gekocht
van een deel van deze veilinggelden. Natuurlijk hebben we voor deze in totaal
800 kinderen nog aardig wat meer nodig dan alleen deze spullen. We hebben
speciaal voor de kleinsten nog aardig wat spelmateriaal nodig. Dat willen we met
zorg uitzoeken, zodat ze met nóg meer plezier samen kunnen spelen en sporten.
Geniet alvast van deze foto’s; ze spreken voor zich!

Doe óók mee … en word evenals deze studenten, óók donateur in het kader
van “JONGEREN VOOR JONGEREN!”
Zie de website: www.stichtingkaribu.nl en ga naar: WORD DONATEUR

Welke enorme verandering zie je bij de familie Bilaurie met hun 7 kinderen?
Deze straatarme familie die dichtbij de school in Tloma woont, verkeerde in een
mensonterende situatie. Dit was zó erg, dat ik niet langer kon wachten; hier
moest zo snel mogelijk hulp geboden worden. Het ontbrak hen aan alles: er was
geen kleding en nauwelijks voedsel, er was geen bron van inkomsten, iedereen
was ondervoed. Er was ziekte en in deze hut lekte het overal. Hier moest
meteen hulp en actie komen. Er moest in eerste instantie een ander en veilig
huisje komen. Dat lukte prima en zo hebben we binnen 3 maanden een goed en
veilig huisje kunnen realiseren. Ik keek online mee vanuit Nederland d.m.v. de
foto’s die me steeds werden toegestuurd, terwijl in het verre Tanzania er hard
werd doorgewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Sinds december 2020 heeft deze
familie met 7 kinderen nu een nieuw en veilig onderkomen! Ze zijn nu bezig met
een bron van inkomsten en hebben al jonge bananenbomen bij hun nieuwe
huisje geplant! Dank aan u allen, gulle donateurs!
Hun oude en miserabele hut zónder enig perspectief….

Hun nieuwe situatie die er hoopvol en veelbelovend uitziet!!!

Maak kennis met …. Anna en Steven Wylie uit
de V.S. Vrienden met een hart van goud
voor….
Anna Corbitt en haar echtgenoot Steven Wylie,
zijn goede vrienden van me. Ze zijn geboren
en getogen in de V.S. en wonen in de
zuidelijke staat Georgia. Ze zijn 24 april jl.
getrouwd en hebben een liefdevolle actie
bedacht én uitgevoerd. Dít, om de grote nood
in het straatarme Tanzania waar de stichting
Karibu werkt, op een prachtige wijze “handen
en voeten” te geven.

*Graag stellen ze zich aan u voor!
Mijn naam is Anna Wylie en mijn man heet Steven Wylie. We zijn allebei 26 jaar
en wonen in Loganville, Georgia, dichtbij Atlanta. We werken allebei fulltime; ik
als accountant en Steven als ingenieur in mechanische ontwerpen, zoals robots.
We vinden het beide leuk om muziek te maken en te zingen. We vinden het ook
erg fijn om tijd door te brengen met onze familie.
*Hoe heb je Irene en Marjan in het verleden leren kennen?
Anna: We ontmoetten Marjan voor het eerst via mijn grootouders, Paul en Jajuan
Kellner die toen in het zendingsveld in Zimbabwe werkten. Zij hebben daar toen
veel met Irene en Marjan samengewerkt en werden daar toen al goede vrienden.
Marjan heb ik pas leren kennen, nadat Irene jammer genoeg was overleden.
Marjan kwam bij ons logeren in de V.S. We hadden snel een goede klik!
*Hoe hebben jullie de stichting Karibu leren kennen?
Toen Marjan naar de V.S. kwam, deelde ze haar hart voor Karibu met ons. Ze
deelde zowel de geschiedenis vanaf het begin van Karibu alsook het begin van de
huidige projecten die in ontwikkeling waren. De toen lopende projecten waar
Marjan toen mee bezig was, waren het Irene Community Centre en huisjes voor
extreem arme families.
*Waarom vinden jullie de stichting zo bijzonder, dat jullie allebei hebben
besloten om de Karibu te steunen?
We voelden ons allebei aangetrokken tot de Stichting Karibu, omdat het er in
hun missie echt om gaat zich helemaal toe te wijden aan het dienen van de
verlorenen, de minsten en de mensen die nergens bij horen. In elk voltooid
project wordt hun hart voor God zichtbaar.

*Jullie wilden allebei de Stichting Karibu op een prachtige manier steunen. Kun je
daar iets meer over vertellen?
We zijn beiden erg gezegend en hebben met ons hele hart besloten dat de
huwelijksgeschenken van onze gasten in de vorm van een volledige donatie in
geld, aan de stichting Karibu zou worden gegeven. Dit geld zou dan besteed
worden aan het project waar Marjan op dát moment mee bezig zou zijn. Dat
waren toevallig de zo broodnodige huisjes voor de leraren van de basisschool in
Tloma. Daar willen we aan toevoegen dat we een hart hebben voor de missie van
Marjan; de missie van onderwijs voor iedereen!

*Waarom vinden jullie het belangrijk dat dit geld nu hiervoor bestemd zal
worden?
Deze leerkrachten wonen nu met hun kinderen onder vreselijke omstandigheden
op het terrein van de school. Vele andere leerkrachten moeten elke dag enorme
einden lopen en ook dát is niet vol te houden. We hopen dat ze zich straks beter
kunnen concentreren op hun werk. De huidige manier is overleven onder barre
omstandigheden. We bidden dat deze nieuwe behuizing hen veiligheid,
bescherming en vrede zal bieden. Dit hebben ze allen hard nodig.
*Wanneer jullie nog iets willen toevoegen waarvan je denkt dat het belangrijk is,
laat het me graag weten!
We zijn een jong getrouwd stel dat besloten heeft een klein verschil te maken
door ons huwelijkscadeau te schenken aan de stichting Karibu. Er zijn veel
creatieve manieren voor mensen van alle leeftijden om te helpen en om zo
betrokken te raken bij de bestrijding van sociaal onrecht over de hele wereld. We
moeten niet op ons zelf focussen, maar op de mensen om ons heen om zó Gods
liefde te laten zien. Het maakt niet uit hoe oud je bent of waar je woont, we zijn
allemaal in staat om te geven.

En dan nog even dit ….Nieuws dat je niet mag missen!
Wanneer u een ander mailadres hebt gekregen, vergeet dan niet ons daarvan
ook even op de hoogte te brengen!
Of wanneer u altijd de nieuwsbrief per post ontving, vergeet dan ook niet om
even uw nieuwe mailadres door te geven, met daarbij ook even al uw andere
adresgegevens. U ontvangt dan niet alleen de nieuwsbrief, maar ook de videofilm
die een nóg veel beter beeld geeft van het Karibu werk in Tanzania en
Nederland. U ziet hoe door uw toedoen het leven in het verre Afrika verandert.
Stuur uw mail in beide gevallen naar: marjantieberink@gmail.com

Een kijkje in het Irene Community Centre? **Zie de video!!!**
Het Irene Community Centre, genoemd naar mijn tweelingzus Irene is nu zo
goed als klaar. Dit gebouw wordt straks het hárt van de regio; een centrum van
niet alleen ontmoetingen, maar ook van scholing, ontwikkeling en het geven van
hulp bij veel zaken. Kortom: een gebouw ván en vóór de hele bevolking!

***De boeiende ontwikkeling over de nieuwste mogelijkheden met
zonnepanelen op zeezout in het Irene Community Centre: **Zie de video!!!**

Tot slot…eind goed, al goed!
U ziet in deze nieuwsbrief en ook in de video hoe door uw en onze inspanning we
juist SÁMEN dat zo broodnodige verschil kunnen maken. Een verschil dat niet
alleen goed, mooi en prachtig is, maar dat zó hard nódig is! Dank aan u, aan jou,
om zo samen onze betrokkenheid in praktische zin “handen en voeten” te geven.
SÁMEN ZIJN WE STERK!!!
UMOJA ni NGOVU!!! (Swahili)
Het werk is in dit gebied is nog lang niet klaar en moet door kunnen gaan. Dat is
méér dan noodzakelijk; vandaar mijn oproep aan jong en oud en iedereen die
daar tussenin zit: WORD DONATEUR!

Mensen helpen verandert niet alleen de mensen in het verre Tanzania, maar…
het verandert ook U, ook jou! Door úw gift, door jóuw gift, verandert u en
verander jij wel degelijk. Ik schrijf dit mede uit eigen ervaring!
Dat merk ik ook telkens weer, wanneer ik met donateurs in gesprek ga. Ik hoor
dan hun mooie en warme reacties. Reacties die me moed en kracht geven om
door te gaan en vooral ook om door te zétten. Want het gaat daar in Tanzania
lang niet allemaal op zo’n gemakkelijke manier… Het ontbreekt daar vaak aan de
meest essentiële dingen, maar wanneer je dan ondanks die “handicap”, blijft
doorzetten en niet los laat, lukt het uiteindelijk vaak tóch…!
Vandaar mijn oprechte en directe vraag aan u en aan jou:
Kan ik ook op u en ook op jou rekenen? Helpt u en help jij óók mee?
Vul dan het formulier op de laatste pagina in of ga naar de website van Karibu:
www.stichtingkaribu.nl Ga dan naar: WORD DONATEUR Zo kunnen we samen
nog meer doen om daar het leven heel wat dragelijker én fijner te maken.
Eind goed, al goed! Veel dank!

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!

