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I. Introductie
Het project ‘Verhoging tuinopbrengsten van vereniging SOBEYA’ is een project van de vereniging
DECASA1 (Vereniging voor ontwikkeling van Casamance). Het project wordt gerealiseerd in het
kader van de voedselvoorziening en bevordering van inkomen genererende activiteiten op het
platteland. Het project sluit aan op de behoefte van de leden van de vereniging SOBEYA om hun
tuinbouwopbrengsten te verhogen en om in hun dorp inkomen genererende activiteiten op te zetten.

II. Projectnaam
Verhoging van de tuinbouwopbrengsten van de vrouwen van de vereniging SOBEYA van Abéné.

III. Probleemdefinitie
Abéné2 bevindt zich in de regio Casamance, één van de zuidelijke regio’s van Senegal. De streek/de
grond is uitermate geschikt voor tuinbouw. Ondanks het gebrek aan materialen om het land te
bewerken, aan zaden en aan kennis hebben de vrouwen met hun beperkte inkomsten reeds een
perceel van 1,5 ha gekocht om tot een verhoogde productie te komen en om hun activiteiten in
sociaaleconomisch opzicht beter te integreren.

IV. Probleemoplossing
Het probleem zal worden opgelost door de vrouwen, die hun kennis van zaden en
tuiniersmaterialen alleen in de praktijk hebben opgedaan, uit te rusten en door hen moderne
tuinbouwtechnieken te leren. Met de opbrengsten kunnen ze niet alleen beter voorzien in hun eigen
voedselbehoeften, maar hebben ze ook meer middelen voor de opvoeding en gezondheidszorg van
hun kinderen en kunnen ze zichzelf beter onderhouden.

De opleiding van de vrouwen zal worden verzorgd door vier gekwalificeerde technici, die hun
opleiding hebben genoten in het centrum voor beroepsopleidingen (CFP) van Abéné. Zij zullen de
vrouwen instrueren en trainen en hen begeleiden tijdens het werk en afzonderlijke bijeenkomsten,
waarbij de praktijk het uitgangspunt is. Daarvoor zal het perceel worden verdeeld in vier secties.
Elke technicus zal verantwoordelijk zijn voor de training van de vrouwen, die op het aan hen
toegewezen perceel werken. De scholingsbijeenkomsten zullen gezamenlijk worden georganiseerd.

V. Doelstellingen
De doelstellingen van het project zijn :

1. Algemene doelstellingen
 Bevorderen van de zelfvoorziening aan voedsel op het platteland ;
 Bevorderen van inkomen genererende activiteiten op het platteland.

2. Specifieke doelstellingen
 De betrokken vrouwen voorzien van materialen en zaden t.b.v. de tuinbouw;
 De vrouwen trainen: moderne technieken, tuinbeheer en productcommercialisering ;
 Een systeem van monitoring verankeren ;
 De ter beschikking gestelde tuinbouwmaterialen en zaden verduurzamen door een systeem

op te zetten voor de versterking van de activa en het doen van herinvesteringen.
 T.b.v. de vrouwen van het dorp Abéné inkomen genererende activiteiten opzetten.

1 Beleid DECASA. Zie bijlage 1
2 Kaart regio. Zie bijlage 2.
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VI. Interventiestrategie
De belangrijkste strategie voor de uitvoering van het project is de participatieve methode. Dit
project is een initiatief van DECASA van Abéné om aan de sociaaleconomische
ontwikkelingsbehoeften van de vrouwenvereniging SOBEYA tegemoet te komen.

De leden van de vereniging willen bij de uitvoering van alle projectactiviteiten betrokken worden
opdat ze in de toekomst het project op eigen kracht kunnen uitbouwen en verduurzamen. Mede
hierdoor zal de houtkap, die nu hun belangrijkste inkomstenbron is, aanzienlijk verminderen.

De betrokken vrouwen dragen in natura bij aan het project door verwerving van het perceel,
participatie in de tuinbouw; beheer van de zaden, verzorgen en verdelen van zaailingen onder de
producten, het beheer en onderhoud van het terrein en de materialen, het oogsten, het innen van
contributies en het zorg dragen voor de instandhouding, de marketing en de verzilvering en
herbelegging van de inkomsten. Uit de opbrengsten worden ook 2 trainingen betaald, die door
externe deskundigen worden gegeven (zie activiteit 3 en 5 onder hoofdstuk VIII Activiteiten).

Om de activiteiten van het project beter te coördineren, zal er een projectbeheercommissie worden
ingesteld om o.a. regelmatig alle activiteiten, die ondernomen worden, te controleren.

VII. Begunstigden
De directe begunstigden van het project zijn:
- 50 vrouwen, die in 4 groepen op het terrein zullen tuinieren. Allen zijn lid van de vrouwen-

vereniging SOBEYA en woonachtig in Abéné. De vereniging omvat ong. 100 vrouwen.
- Vier gediplomeerde afgestudeerden van de opleiding landbouw en veeteelt van het CFP van

Abéné. Ze trainen en begeleiden de vrouwen.

Omdat op middellange termijn (in 3 jaar na afronding van dit project) met de opbrengsten nog
andere terreinen in gebruik worden genomen, zullen op termijn ongeveer 100 vrouwen groenten en
fruit kunnen telen en van de opbrengsten kunnen genieten.

De indirecte begunstigden zijn:
- De ong. 60 marktvrouwen in Abéné, die hun groenten tegen een lagere prijs kunnen kopen

omdat ze deze niet meer elders (ver weg) vandaan hoeven te halen. Dit geldt ten dele ook voor
de marktvrouwen van het nabij gelegen Diannah en van de grote markt in Kafountine.

- De kinderen van het dorp, omdat ze gevarieerder en rijkere maaltijden krijgen.
-

VIII. Activiteiten
De volgende activiteiten worden uitgevoerd:
1. de scholing, training, begeleiding van 30 vrouwen in hedendaagse tuindertechnieken. De

scholing omvat 5 dagdelen. De training en begeleiding vinden plaats tijdens het werk. Deze
scholing en training zullen de vaardigheden en kennis van vrouwen in het tuinieren versterken
en ontwikkelen. De training wordt verzorgd door 4 gediplomeerde tuinders, die hun
beroepsopleiding genoten aan de technische school (MBO-niveau) van Abéné.

2. de materiële uitrusting van de dertig (50) vrouwen. Dit zal onder toezicht en controle van twee
(2) vertegenwoordigers van de vrouwen, twee (2) leden van DECASA en een (1)
vertegenwoordiger van de technici plaats vinden.

3. de scholing van het beheerscomité, bestaande uit vier (4) vrouwen, twee (2) technici en een lid
van DECASA. De scholing omvat 5 dagdelen en wordt verzorgd door een externe deskundige.
Het doel is om te leren beheertechnieken toe te passen op inkomsten en uitgaven, producten te
vercommercialiseren en nieuwe investeringen te plannen en realiseren. De training wordt
verzorgd door een externe trainer.
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4. de exploitatie van anderhalve hectare grond voor de teelt van groenten (en op termijn fruit).
Het totale perceel zal in vier delen worden opgedeeld. Elk perceel zal onder begeleiding van
één van de vier technici worden bewerkt en onderhouden.

5. de opleiding van tien (10) vrouwen ter bevordering van de onderlinge samenwerking en om ze
in kennis te stellen van hun rechten (en plichten). De training omvat 5 dagdelen en zal door een
externe trainer worden verzorgd. Het zal de vrouwen groep in staat stellen om kennis te
verwerven om op termijn een formeel geregistreerde coöperatie te vormen.

6. de organisatie van educatieve bijeenkomsten over milieubescherming, tuinieren, voeding,
vrouwenrechten en coöperatieve samenwerking. De educatieve gesprekken zullen on der
leiding van een externe trainer worden uitgevoerd.

IX. Investeringen
a. Werkmaterialen

Nr Materialen Aantal Prijs / stuk Totaal in FCFA
Totaal in
euro

1 Spade 7 6.000 42.000 64,03
2 Lintmeter van 50 m. 5 5.000 25.000 38,11
3 Geplastificeerd touw van 200 m. 4 5.000 20.000 30,49
4 Verstuiver 4 12.000 48.000 73,18
5 Weegschaal 2 7.500 15.000 22,87
6 Handhark 10 500 5.000 7,62
7 Transplanter 10 1.000 10.000 15,24
8 Kuip 10 4.000 40.000 60,98
9 Emmer 15 1.000 15.000 22,87
10 Locker 5 6.000 30.000 45,73
11 Machete 6 5.000 30.000 45,73
12 Hark 10 1.300 13.000 19,82
13 Kruiwagen 6 12.000 72.000 109,76
14 Houweel 6 7.000 42.000 64,03
15 Bats 6 6.000 36.000 54,88
16 Gieter 10 6.000 60.000 91,47
17 Houten liniaal 4 1.000 4.000 6,10
18 Hamer van 2 kg 2 6.000 12.000 18,29
19 Katrol 5 6.000 30.000 45,73
20 Schoffel 5 3.500 17.500 26,68
21 Handschoen 6 paar 3.000 18.000 27,44
22 Mondmasker 6 2.000 12.000 18,29
23 Laars 10 6.000 60.000 91,47

TOTAAL 656.500 1.000,83

b. Scholing en training on the job van 30 vrouwen door 4 gediplomeerde tuinders
c.

Onderwerp Duur Prijs per
dagdeel in
FCFA

Prijs per
dagdeel
in €

Totaal
in FCFA

Totaal
in €

Scholing 5 dagdelen 262.383 400 1.311.914 2.000,00
Training on-the-job Een jaar op de locatie 852.744 1.300,00

Totaal 2.164.658 3.300,00
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c. Zaaigoed en bestrijdingsmiddelen

Nr. Omschrijving Per Eenheids-
prijs

Aantal Totaal in
FCFA

Totaal in €

1 Tomaat 1 pot van 150 g 30.000 6 180.000 274,41
2 Ui 1 pot van 150 g 4.000 6 24.000 36,59
3 Wortel 1 pot van 50 g 12.500 6 75.000 114,34
4 Witte kool 1 pot van 50 g 12.500 6 75.000 114,34
5 Zoete aubergine 1 pot van 100 g 10.000 6 60.000 91,47
6 Gombo 1 kg 10.000 6 60.000 91,47
7 Bittere aubergine 1 pot van 50 g 17.500 6 105.000 160,07
8 Chili 1 pot van 100 g 15.000 6 90.000 137,20
9 Paprika 1 pot van 100 g 30.000 6 180.000 274,41
10 Peterselie 1 pot van 50 g 16.500 6 99.000 150,92

11.
Biologische
bestrijdingsmiddelen 35.422 54,00
TOTAL 983.422 1.499,22

d. Samenvatting totale investering

Nr. Rubriek Kosten in FCFA Kosten in €

a Werkmaterialen 656.500 1.000,83
b. Scholing en begeleiding 30 vrouwen 2.164.658 3.300,00

c. Zaaigoed en biologische bestrijdingsmiddelen 983.422 1.499,22

TOTAL 1.639.922 5.800,04

Dit is het bedrag dat nodig is om het project te realiseren c.q. waarvoor we financiering zoeken. Met
deze beperkte investering kan een zodanige omzet worden gerealiseerd dat het project kan worden
uitgebreid en verduurzaamd met andere voorzieningen (zie hoofdstuk XV. Verduurzaming van het
project). Er is dan geen verdere financiële hulp meer nodig

X. Verwachte resultaten
 100 % van de begunstigden zijn voorzien van werkmaterialen en zaaigoed ;
 90% des begunstigden hebben zich hedendaagse tuinierstechnieken eigen gemaakt ;
 De opbrengst van het tuinieren is met 30% toegenomen ;
 75% van de begunstigden dragen beter zorg voor onderwijs en gezondheid van hun kinderen ;
 80% van de verduurzamingsactiviteiten zijn uitgevoerd ;
 Per gewas wordt de volgende opbrengst gerealiseerd :

No Groenten Opbrengst per
bed in kg.

Lokale prijs
per kg.

Verkoopprijs
per bed

Totale
verkoopprijs per
groente in FCFA

Totale
verkoopprijs
per groente in €

1 Ui 120 350 42.000 840.000 1.280,57
2 Tomaat 100 300 30.000 600.000 914,69
3 Wortel 160 500 80.000 1.600.000 2.439,18
4 Witte kool 190 500 95.000 1.900.000 2.896,53
5 Zoete aubergine 120 400 48.000 960.000 1.463,51
6 Gombo 120 1.500 180.000 3.600.000 5.488,16
7 Bittere aubergine 88 250 22.000 440.000 670,78
8 Chili 120 800 96.000 1.920.000 2.927,02
9 Paprika 140 500 70.000 1.400.000 2.134,29
10 Peterselie 80 250 20.000 400.000 609,80

TOTAL 12.820.000 20.824,54
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De opbrengsten zijn gebaseerd op inschattingen van de rendementen per gewas. Ze stellen
ons in staat om de kans op succes en de verwezenlijking van de doelstellingen te meten.
De aantallen betreffen één oogst. Bij sommige groenten kunnen per jaar 2 of 3 oogsten worden
gerealiseerd. Daardoor zijn de werkelijke opbrengsten veel hoger. Dat blijkt uit onderstaande
tabel.

Aantal oogsten
per jaar

Opbrengst bij 1
oogst / jaar (FCFA)

Opbrengst bij 2 of 3
oogsten / jaar (FCFA)

Opbrengst bij 2 of 3
oogsten per jaar (in €)

Ui 2 840.000 1.680.000,00 2.561
Tomaat 2 600.000 1.200.000,00 1.829
Wortel 2 1.600.000 3.200.000,00 4.878
Witte kool 2 1.900.000 3.800.000,00 5.793
Zoete aubergine 3 960.000 2.880.000,00 4.391
Gombo 3 3.600.000 10.800.000,00 16.464
Bittere aubergine 3 440.000 1.320.000,00 2.012
Chili 2 1.920.000 3.840.000,00 5.854
Paprika 3 1.400.000 4.200.000,00 6.403
Peterselie 2 400.000 800.000,00 1.220

12.820.000 33.720.000,00 51.406

XI. Controle-indicatoren

I. Resultaten op korte termijn Indicatoren Controlemiddelen
1. Training vrouwen in moderne

tuinierstechnieken
30 vrouwen getraind. Bestaan opleidingsondersteuning –

programma ’s, aanwezigheidsregistratie.
2. Training van het beheercomité in het

beheer van de opbrengsten
10 vrouwen getraind. Bestaan opleidingsondersteuning –

programma ’s, aanwezigheidsregistratie.
3. Training vrouwen m.b.t. coöperatieve

samenwerking en (vrouwen)rechten.
10 vrouwen getraind. Bestaan opleidingsondersteuning –

programma ’s, aanwezigheidsregistratie.
4. Groententeelt door vrouwen. Groententeelt Bedden voor groetententeelt.
II. Resultaten op middellange termijn Indicatoren Controlemiddelen
1. Verbetering inkomen van de betrokkenen. Verkoop van de groenten. Een transparante boekhouding.
2. Verbetering voeding kinderen. Groenten in maaltijden. Aanwezigheidsregistratie bij kooklessen.
3. Draagvlak voor de oprichting van coöper-

atie voor teelt en verkoop van groenten.
Vergaderingen Notulen van de vergaderingen.

III. Resultaten op lange termijn Indicatoren Controlemiddelen
Een proces voeren om tot de oprichting te
komen van een tuinderscoöperatie.

Vergaderingen t.b.v.
oprichting coöperatie.

Dossier voor verwerving oprichtingsakte,
gedeponeerd in het gemeentehuis. .

XII. Projectbeheer
Er zal een comité worden ingesteld om het project te beheren :

Samenstelling
- Een vertegenwoordiger van DECASA ;
- Vier vertegenwoordigers van de vrouwenvereniging SOBEYA ;
- 1 technicus (gediplomeerd in land- en tuinbouw en veeteelt) ;
- 1 vertegenwoordiger van stichting Bright Future for Children3 (januari / februari).

Verantwoordelijkheden
- Zorg dragen voor de training van de betrokken vrouwen ;
- Het project beheren (plannen, laten uitvoeren, evalueren, bijsturen/verbeteren) ;
- Aankoop en beheer van werkmaterialen en zaden ;
- Beheer van de inkomsten ;
- Besluiten nemen betreffende verder investeringen en uitbreiding van het project.

3 Beleid en gegevens stichting Bright Future for Children. Zie bijlage 3
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De rol van het beheerscomité zal verder worden bepaald tijdens besprekingen met de begunstigden.

XIII. Evaluatie
1. Elke maand en elk kwartaal wordt een activiteiten- en financieel verslag gemaakt.

2. 6 maanden na aanvang van het project vindt een tussentijdse (interne) evaluatie plaats. Ze
wordt uitgevoerd door twee (02) verantwoordelijken van de vrouwenvereniging SOBEYA et 2
vertegenwoordigers van de technici, die hun diploma behaalden in het centrum voor technische
beroepsopleidingen van Abéné gedurende twee (02) dagen. Ze zal zich richten op de houding
en praktijk van de tuinierende vrouwen :
- Het gebruik het perceel (water gieten, onderhoud van de bedden)‚ de ondervonden

moeilijkheden en de bedachte oplossingen ;
- Het gebruik van de tuiniersmaterialen ;
- Familiale consumptie, hoeveelheid, frequentie ;
- Vercommercialisering, hoeveelheid, inkomsten, plaats van verkoop, periodiciteit,

moeilijkheden, oplossingen ;
- De indrukken en ervaringen van de betrokkenen bij het project.

3. Na 1 jaar zal een (externe) eindevaluatie worden uitgevoerd door één (01) vertegenwoordiger
van DECASA et één (01) vertegenwoordiger van stichting Bright Future for Children. De
vertegenwoordiger van stichting Bright Future for Children kan overigens op elk moment een
evaluatie doen uitvoeren.

De maandelijkse- en kwartaalrapportages rapportages zullen naar Stichting Bright Future for
Children worden verzonden om de status van de geplande activiteiten aan te tonen.
Er zal een dag worden gepland om de projectresultaten met alle leden van de vereniging SOBEYA
en andere belangstellenden (100 personen) te delen en om de bevolking over de projectrealisatie en
het toekomstperspectief te informeren.

XIV. Succes- en risicofactoren

Succesfactoren
- De betrokkenheid van de vrouwen van de vereniging SOBEYA tot uitdrukking komend in de

aanschaf van een perceel van 1,5 ha.
- De begunstigden hebben al kennis opgedaan van tuinieren.
- De overeenstemming tussen de vrouwen en de betrokkenheid van alle inwoners van het dorp

zijn bevorderlijk voor het welslagen van het project.
- De aanwezigheid van een markt in Abéné, in het nabijgelegen Diannah en van een zeer grote

markt in Kafountine waar een hoge vraag is naar land- en tuinbouwproducten
- De ervaring van de groep en de bevolking bij het uitvoeren van communautaire activiteiten.
- De kennis van de vier technici (gediplomeerden van CFP van Abéné).

Risicofactoren
Er kan op bepaalde tijdstippen van het jaar waterschaarste voorkomen in de tuinputten. Dit kan tot
problemen leiden, waarvoor oplossingen gezocht moeten worden.
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XV. Duurzaamheid van het project

1. Met de opbrengsten van het project zullen andere percelen en met andere begunstigden in
ontwikkeling worden gebracht. Uiteindelijk zullen ongeveer 100 personen in de tuinbouw
werk kunnen vinden.

2. Naast de financiering zullen andere partnerorganisaties worden benaderd om voorzieningen
te creëren voor de verwerking van de tuinbouwproducten (wecken, drogen, inmaken,
verpakken). De financiering hiervan wordt verzekerd uit de inkomsten van de coöperatie.

3. Er zal een alliantie worden aangegaan met andere vrouwenverenigingen van de omliggende
dorpen om de reikwijdte van de interventies uit te breiden.

4. Daarvoor zal elke exploitant een vast bedrag geven voor de kas. De hoogte hiervan zal
worden vastgesteld tijdens een algemene vergadering. Dit bedrag komt bij de maandelijkse
lidmaatschapsbijdragen van de vrouwen.

5. Het project zal worden verankerd in het communautaire ontwikkelingsprogramma van het
betrokken gebied.

6. Het opgerichte beheerscomité zal een documentatie aanleggen om de opgedane kennis aan
andere begunstigden te kunnen overdragen en zal ervoor zorgen dat vrouwen de juiste
werkwijzen toepassen.
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Bijlage 1 Vereniging DECASA

De vereniging DECASA is begin 2018 opgericht met als doel een structurele bijdrage te leveren aan
de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio Casamance. De aanleiding voor de oprichting was
dat veel (zowel gesponsorde als niet gesponsorde) projecten niet goed gecoördineerd en gevolgd
worden, waardoor ze na een aantal jaren instorten of zich in verwaarloosde staat bevinden. Ook
werd vastgesteld dat er een gebrek aan kennis is om projecten op een adequate wijze te managen en
te beheren.

DECASA wil, naast eigen ontwikkelingsinitiatieven, die uit een sociologisch onderzoek worden
afgeleid, ook eigenaarschap en ondernemerschap bij anderen bevorderen door middel van training,
begeleiding en coaching.

DECASA wil een coördinerende rol vervullen om projecten onderling af te stemmen en met elkaar
in verbinding te brengen (bijv. het tuiniersproject, de markt in Abéné en de voeding van de
kinderen). Het werkgebied zal zich over de jaren heen vanuit de gemeente Kafountine (waarvan het
dorp Abéné een onderdeel uitmaakt) over de hele regio Casamance uitbreiden. De ambitie is om
zich over een aantal jaren zo ontwikkeld te hebben dat de organisatie in aanmerking komt voor het
statuut van NGO (Niet Gouvernementele Organisatie).

DECASA heeft een partnerschapsovereenkomst gesloten met Stichting Bright Future for Children
Daarin zijn wederzijdse verplichtingen opgenomen, die de samenwerking funderen en een
juridische basis verschaffen. DECASA stelt voor elk project een projectmanager aan, die zich zowel
ten opzichte van DECASA als Stichting Bright Future for Children dient te verantwoorden.

Het is de opvatting van DECASA dat het voor de ontwikkeling van het dorp / de regio van belang is
om “de toekomst in eigen handen te nemen“. (Buitenlandse) partners kunnen tijdelijk gewenste
ontwikkelingen financieel ondersteunen, maar de gemeenschap zelf blijft verantwoordelijk voor de
realisatie, de instandhouding en de verdere ontwikkeling ervan.
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Bijlage 2 Kaart regio Casamance met aanduiding projectlocatie
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Bijlage 3 Stichting Bright Future for Children, Houtstraat 14, 6001SJ Weert

Stichting Bright Future for Children wil een bijdrage leveren aan de sociaal economische ontwikkeling van de
regio Casamance in Zuid-Senegal. De stichting richt zich in het bijzonder op onderwijs en (beroeps)vorming
van jongeren om hen een goed toekomstperspectief te bieden en op voorzieningen, die aan de behoeften van
de jongeren tegemoet komen.

Alle leden van het bestuur hebben reeds gedurende 15 jaar een intense band met het dorp Abéné, waar het
project wordt gerealiseerd. Ze zetten zich vanuit deze verbondenheid in om de doelstellingen van Stichting
Bright Future for Children te realiseren.

Bestuur
- John van Heel, voorzitter. Ondernemer. Expertise: (Sport)Management en Opleidingen ;
- Guido Annaert, secretaris. Gepensioneerd organisatieadviseur. Expertise: projectmanagement,

kwaliteitsmanagement. Voorheen secretaris van ex Stichting Bantan Woro ;
- Hans Gertsen, penningmeester. Expertise: geschreven pers en financieel beheer ;
- Tim van Heel, algemeen bestuurslid. Expertise: Sportcoaching ;
- Peter van Tuel, algemeen bestuurslid. Key Accountmanager Chemicals – Materials. Expertise:

projectmanagement, financieel beheer;
- Ellie van Beek, algemeen bestuurslid. Communicatietrainer. Expertise: training en advies, teamwork en

communicatie.

Lopende projecten
- Project ‘SAAMA DEDA”

Bouw en uitrusting van klaslokalen van een lagere school in de wijk Medina van Abéné. De eerste fase
van dit meerjarenproject betreft de bouw van 2 klaslokalen. Het deelproject werd uitgevoerd met
medefinanciering van de vereniging Bolo diem Kanam uit Zwitserland. Het wordt naar tevredenheid en
met minder kosten dan was voorzien in september 2019 afgerond. Tegelijk wordt de 2e fase gestart. In
deze fase worden weer 2 klaslokalen gebouwd en wordt gedoneerd schoolmeubilair verscheept.

- Project ‘sponsor een student’
Bij dit project gaat het om sponsors met gemotiveerde studenten, die niet in staat zijn om zelf hun
beroepsopleiding te betalen, in verbinding te brengen. In 2019 werden de schoolkosten betaald van vier
studenten. De opleidingen duren in de meeste gevallen drie jaar. De sponsor heeft zich voor 5 jaar
verbonden.

Website
Op onze website https://www.brightfutureforchildren.nl/ treft u alle informatie aan over de stichting.

E-mail
info@brightfutureforchildren.nl

Contactpersonen
John van Heel, voorzitter 06-53623485 en Guido Annaert, secretaris 076-5718968 - 06-47708867

Kamer van koophandel
De stichting is in mei 2018 geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 71717463.

ANBI status
De stichting is op 15 november 2018 door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) aangemerkt.

Bankgegevens:
IBAN NL 89 RABO 0330517708 te name van Stichting Bright Future for Children.

https://www.brightfutureforchildren.nl/
mailto:info@brightfutureforchildren.nl
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