Steun onderwijs voor
Himba Kinderen in Namibië!
Stichting Hanasaneye werkt al enkele jaren met veel plezier samen met de
Himba Community in de Kunene Regio in het Noorden van Namibië.

Wat willen we dit jaar bereiken?
Het is duidelijk dat de behoefte aan onderwijs nog veel groter is dan dit ene lokaal
aan kan; er zijn nu 110 leerlingen. Ook is er al een kleuterklasje gevormd. De Himba
kinderen willen graag naar school! Als het begrootte bedrag gehaald is ga ik in
oktober/november op eigen kosten naar Namibië om de bouw te begeleiden.

Het bedrag voor de bouw van het tweede
klaslokaal is begroot op:

€ 18.500
DOE MEE AAN DE BOUW EN STORT
OP ONS REKENINGNUMMER
IBAN NL 48 TRIO 0390 4656 90 t.n.v. Stichting Hanasaneye
Onder vermelding van: KLASLOKAAL.

Wat hebben we in de afgelopen jaren al bereikt?
Het is duidelijk dat de behoefte aan onderwijs nog veel groter is dan dit ene lokaal
aan kan; er zijn nu 110 leerlingen. Ook is er al een kleuterklasje gevormd. De Himba
kinderen willen graag naar school! Als het begrootte bedrag gehaald is ga ik in
oktober/november op eigen kosten naar Namibië om de bouw te begeleiden.

Bedankt!

2016 - Waterpomp

Het uitvoeren van de activiteiten werd mogelijk

In de directe omgeving van Ombaka,

aan onze stichting! Fantastisch en nogmaals

waardoor ook andere communities water

hartelijk dank daarvoor!

kunnen halen. De waterbassins voor de
dieren hebben we ook gerepareerd.

2015 - Waterkraan
Het aanleggen van een waterkraan bij de

gemaakt door giften van particulieren en bedrijven

Samen delen is in dit geval
samen bouwen!

Ook donateur worden?

school. Daardoor hoeven de meisjes niet

U kunt aangeven door uw schenking waar u

meer zo ver te lopen om water te halen. Zij

aan wilt bijdragen !

kunnen nu dus meer uren naar school gaan.
Ook kunt u maandelijks doneren; daar is een regeling
voor. Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met
ons op. Dit kan via onderstaand telefoonnummer, de
website of via e-mail: samendelen@hanasaneye.nl

Wij zoeken vrijwilligers
De stichting zoekt nog vrijwilligers voor de marketing en
fundraising! Hebt u een paar uur over of weet u iemand
die ons zou kunnen ondersteunen, laat het ons dan
weten!

2013 - Klaslokaal

ANBI status

In Ombaka, de community heeft zelf de stenen verzameld, waarmee het eerste

Onze Stichting heeft zoals u misschien weet de ANBI

klaslokaal gebouwd is. Ook dit project heeft Stichting Hanasaneye begeleid in

status van de Belastingdienst ontvangen, wat betekent,

samenwerking met de Himba Community.

dat uw giften geheel of gedeeltelijk fiscaal
te verrekenen zijn! Op onze website vindt
u de jaarrekening van 2014.

Kijk voor alle projecten op onze website

www.hanasaneye.com
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