Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI

Samen staan we sterk!

Nieuwsbrief 1. - 30 september 2010
Oprichting
Op 2 augustus 2010 is onze Stichting opgericht en werd de akte door ons voltallige bestuur
ondertekend bij de notaris; de secretaris Serena Olij (links), penningmeester Anneke Hoffenaar
(rechts) en voorzitter Thea van der Helm.

Met een glaasje op eigen kosten gekochte roze champagne hebben we dit tijdens onze eerste
bijeenkomst een klein beetje gevierd. Ook hebben we de belangrijkste actiepunten voor ons
project toen op papier gezet, nl. fondsenwerving, activiteiten en ideeën daarvoor.
Daarna is op 3 augustus de Stichting TIMALAWI ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Flevoland onder nummer 50517570. Na de nodige telefoontjes is dan op 12 augustus onze
bankrekening geopend en kon de fondsenwerving pas echt beginnen. Door de belastingdienst zijn we
aangemerkt tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De domeinnaam voor onze website www.timalawi.nl is goedgekeurd en vervolgens zijn we op
18 augustus “de lucht in” gegaan. Ons e-mail adres is info@timalawi.nl.

Fondsen
In het weekend van 25 en 26 september hadden we een kraampje gehuurd bij Het Tuinhuis voor de
Open Dagen in de Groene Velden van Lelystad. De kosten voor het huren van dit kraampje € 25,- is
ons door Marja van Het Tuinhuis geschonken voor ons goede doel. Dit bedrag hebben we natuurlijk
op onze rekening gestort en met de verkoop van aquarellen, allerhande spulletjes en fruitsap van
Vereecken hebben we dat weekend € 312,05 verdiend voor ons project!
Voor de aankleding van het kraampje had de voorzitter op haar kosten een spandoek laten maken en
een mooie vlag van Malawi aangeschaft.
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Met passie zijn we begonnen aan onze missie en zetten onze schouders eronder!

Project
Stichting TIMALAWI is volop in beweging en we hebben sinds de opening van onze bankrekening al
een leuk bedrag gespaard voor ons mooie project. Het begin is er en binnenkort hopen wij u wat
foto´s te laten zien hoe ze in Malawi met groot enthousiasme van start zijn gegaan met fase 1 van
ons project, de bouw van het multifunctionele ontwikkelingscentrum. Ook daar zitten ze niet stil en
zijn aan de slag gegaan! Met een heel klein beetje eigen geld zijn dakplaten gekocht en is een
aanvang gemaakt met de eerste werkzaamheden.

Geweldig bedankt voor uw bijdrage!
Na het schrijven van de vele verzoeken en telefoontjes om financiële ondersteuning van ons
project voor het Multifunctionele Ontwikkelingscentrum in Chipoka staat er op dit moment door uw
edelmoedige bijdragen € 6.948,- op onze bankrekening. Dit mooie bedrag is mede bereikt door de
totaalbijdrage van € 3.450,- van onze sponsors. En we gaan enthousiast verder. Er staan nog
aanvragen tot financiële ondersteuning uit bij verschillende organisaties en meer activiteiten op de
agenda!
Bijzonder hartelijk danken we jullie allemaal; vrienden, familie, collega´s en oud collega´s voor
jullie zeer gewaardeerde bijdrage. Ook een hartelijk dankjewel aan diegenen die we helaas niet
persoonlijk kunnen benaderen omdat we geen adresgegevens hebben. We zijn heel erg blij met
jullie steun. En dan bedanken we natuurlijk van harte onze (ook anonieme) sponsors voor hun zeer
gulle gave.

Zikomokwambiri - Geweldig bedankt!
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