Samen voor Gambia - Club van 50
malaria • zwangerschap • kindersterfte • hulp • gezondheidszorg
hygiëne • drinkwater • onderwijs • landbouw • microkrediet • duurzaamheid

Even voorstellen…
Stichting Samen voor Gambia is opgericht in 2010. De focus ligt op het dorpje
Pinai, 250 km landinwaarts, ver van het toerisme en de westerse hulp.
De betrokkenheid en welwillendheid van de lokale bevolking is groot. Samen
bedenken en voeren we projecten uit. Het lokale comité, onder leiding van
Lamin Bah, zorgt ervoor dat de projecten niet enkel uitgevoerd worden, maar
ook dat de continuïteit blijft gewaarborgd.

MISSIE: Opstarten en begeleiden van duurzame projecten op onderwijs, gezondheid en
agrarisch gebied ter bevordering van de leefomstandigheden van de mensen in Gambia

Club van 50
Mocht u, net als wij, enthousiast zijn geworden en de mensen iin Gambia willen helpen, dan kunt u lid
worden van de Club van 50. De Club van 50 zijn onze donateurs die jaarlijkse een vaste donatie doen van
€ 50,-. De Club van 50 wordt op ge hoogte gehouden van onze activiteiten door middels van de nieuwsbrieven die wij een aantal maal per jaar versturen. U kunt lid worden van de club van 50 door onderstaande opgavestrookje in te vullen en in te leveren bij ons secretariaat. Mailen mag ook
naar samenvoorgambia@gmail.com.

Financiële verantwoording
Alle ondernomen reizen en gemaakte kosten van
verblijf etc. worden door de reizigers zelf betaald. Het door u gedoneerde bedrag aan de
Stichting Samen voor Gambia wordt gebruikt
voor hulp aan Gambia. Zie ook onze website :
Wie zijn wij / Financieel

JA, ik word graag lid van de Club van 50
Naam:

__________________________

Adres:

__________________________

Postcode: __________________________
Woonplaats:_________________________
Email:

__________________________

Stichting Samen voor Gambia
p/a Meerval 8, 7908 WV HOOGEVEEN
T: 0528-220880
samenvoorgambia@gmail.com
NL66 INGB 0004 4743 15

Samen kunnen wij er wat aan doen
Samen kunnen wij het verschil maken

Samen voor Gambia.nl
Ontwikkelingssamenwerking en u. Help mee

