WORD NU

DONATEUR!

n"tICHTING
SOSURWO

Ja, ik wil donateur

worden
van Stichting Sosurwo Fonds.

Bedrijf:

FONDS

_

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

_

Telefoon:

WIJ WORDEN ONDERSTEUNDDOOR:

Fax:

,."""ê"'~~';'~I~g&;TI~~~r"

E-mailadres:

D

Ikmaak€

over op banknummer: 1987481

D

_
t.n.v. Stichting Sosurwo Fonds

Hierbij machtig ik Stichting Sosurwo Fonds
een bedrag van €

_

Zegge:

}

STICHTING SOSURWO FONDS
Postbus 52002,

3007 LA Rotterdam

af te schrijven van bank- of girorekeningnummer:

Getekend,
Naam:
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Names het bestuur en de bevolking van Marakwet bij voorbaat
hartelijk dank voor uw gift.

_

Telefoon:

+31 (0)10 - 485 7000

Mobiel:

+31 (0)6 - 41402703

E-mail:

info@sosurwo.nl

ING Bank:

1987481

KvK Rotterdam:

24384783

WWW.SOSURWO.NL

ELKE DRUPPEL
HELPT!
Stichting Sosurwo Fonds

Hoe kunt u helpen?

Stichting Sosurwo Fonds zet zich in om problemen in het
Marakwet-districl

Onze doelen kunnen

in Kenya tegen te gaan. In deze brochure

vindt u meer informatie over wie wij zijn en wat wij doen.

We vinden het zo vanzelfsprekend dat het er is, dat we ons

Voor slechts J 25,- euro helpen

nauwelijks realiseren dat geen leven mogelijk is zonder.
zijn er miljoenen mensen in de wereld die geen beschikking
hebben over betrouwbaar drinkwater. Jaarlijks sterven
vanwege vervuild drinkwater alleen al meer dan drie

Het doel van Stichting Sosurwo Fonds is het ontwikkelen van het
Marakwet-districl

in Kenya om de levenso~tandigheden

van de

inwoners te verbeteren.

• Aandacht voor gezondheidszorg
• Aandacht voor onderwijs door het bouwen van scholen
en doormiddel van financiële adoptie v~n studenten

Marakwet is een prachtige streek in het westen van
Kenya. Het is tevens de naam voor een kleine, arme
die daar woont. Het Marakwet-district

maakt deel uit van de Kerio Volleyen wordt gekenmerkt
door een subtropisch klimaat.

• Het realiseren van een drinkwatervoorziening,
voorziening

met het

U kunt ons financieel

Tijd

Bijvoorbeeld bij
Ook in Kenya speelt dit probleem. In het oostelijke deel van

realiseren.

een huishouden

U kunt ons ook helpen met uw tijd en kennis. Stichting SOsurwo
Fonds zoekt vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen.

miljoen kinderen wereldwijd.

het Marakwet-district wil Stichting Sosurwo Fonds hier samen

wij

onderhouden van een watertoppunt.
helpen met een gift.

Niemand kan zonder deze eerste levensbehoefte en toch

bevolkingsgroep

alleen bereiken met uw hulp.

Financieel

Is water vanzelfsprekend?

met de lokale bevolking een watervoorziening

wij

U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen.

sanitaire

en het storten van bedrijven '" in de acht dorpen

promotie_ of communicatiewerkzaamheden.

Daden
Heeft u leuke initiatieven om ons te helpen, dan staan we hier

altijd

vaar open. U kunt hierbij denken aan
sponsorloop of braderie.

voor het beheren van het watersysteem ,~
• Het verstrekken van uitkeringen ten behgeve van de realisatie van
drink- en sanitaire voorzieningen,

en cJk het onderhouden daarvan

U kunt donateur worden door
te vul/en en op te sturen.
downloaden.

dit

het

bijvoorbeeld

formulier in

formulier is

ook

een

deze brochure in
de website te

op

• Het verlenen van technische ondersteu~.ng ten behoeve van
De Marakwets wonen langs de berghellingen van de

sanitaire voorzieningen.

Cherangany Hills. Ze hebben de keuze gemaakt om
hogerop
te gaan wonen omdat het 600 meter boven de vallei koeler
is. De kans op malaria is door de lagere temperatuur dan
ook een stuk lager dan in de broeierige Kerio Volley.

• Project 'water voor de Morakwets':

hie~in proberen wij samen met

de lokale bevolking betrouwbaar watet te leveren aan elk huishouden
• Onderwijsproject:

hierin proberen wij pp diverse manieren het

onderwijs in de Mafakwets te verbeter~n
• Jongerenreis: wij organiseren ieder jaçr een jongerenreis noor Kenya.

""CHTING
SOSURWO
FONDS

WWW.SOSURWO.NL

