
Hoi allemaal, 
 
Het zijn bijzondere en intensieve tijden voor ons allemaal. Dat is voor Zuid-Afrika niet anders. We kunnen 
nog slecht overzien hoeveel impact corona op onze projecten in Afrika zal hebben. Zuid-Afrika zit 
momenteel in een zeer strenge lockdown, maar heeft tegelijk niet het zorgstelsel en de 
hygiënische voorzieningen die zo ontzettend hard nodig zijn om corona onder controle te krijgen. En ook in 
Nederland merken we dat door corona onze fondsenwerving bijna volledig stilgevallen is. Markten en 
andere events waar we normaal zouden staan worden gecancelled en bedrijven en organisaties waar we 
normaal donatie-verzoeken aan doen, hebben op dit moment andere dingen aan hun hoofd. Heel 
begrijpelijk! Maar tegelijk proberen wij alles te doen wat in onze macht ligt om door te kunnen gaan met ons 
werk in Afrika. We houden altijd een reserve aan om onze vaste lasten (zoals de brandverzekering voor 
Boithuto, de wiskundeleraar en kosten voor onderhoud) een tijdje in het voren te kunnen betalen, maar we 
zijn daarop nu wel hard aan het interen. Tijd voor actie dus! 
 
Als u vindt dat wij goed werk doen en u het net als wij belangrijk vindt dat wij ons werk 
kunnen voortzetten, zijn er op dit moment drie concrete manieren om ons te helpen: 

1. U wordt structurele donateur voor een door uzelf gekozen bedrag per maand of per jaar. Indien u dit 
periodiek wilt doen, kunt u dit ook opvoeren als een aftrekbare gift, waardoor u minder belasting 
betaalt. Wilt u meer weten of wilt u overgaan tot een periodieke donatie? Mail ons op dit adres, dan 
neemt onze penningmeester Peter Kivits contact met u op.  

2. U kiest voor onze speciale moederdagactie: 
Britt gaat weer bakken met overheerlijke 
brownies die ze zal bezorgen volgende 
week op moederdag in Gemert en 
omstreken. Heerlijk om je oma, mama, zus, 
vriendin of jezelf extra mee te verwennen! 
Je kan er maar liefst 12 kleinere brownies 
uithalen, ze worden feestelijk verpakt en er 
komt een persoonlijk kaartje bij. 
Kosten inclusief bezorging in: Gemert, 
Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Boekel, 
Handel en De Mortel (andere plaatsen in 
overleg) voor maar €12.50! Ophalen kan 
ook in De Mortel, dan kost deze 
heerlijke brownie maar 10 euro. 
Betalen bij voorkeur via een tikkie, 
maar als u niet weet wat dat is of hoe 
dat werkt, kunt u het ook gewoon 
overmaken naar ons rekeningnummer 
of contant bij aflevering. Bestellen bij 
voorkeur via whatsapp rechtstreeks bij 
Britt (06-19923285) of via deze mail.  

3. U doet een eenmalige schenking, we 
zijn blij met elk bedrag dat u kunt 
missen, hoe groot of hoe klein ook. Dit 
kan ook via een tikkie als u Britt appt 
(06-19923285), of door zelf geld over te 
maken naar ons bankrekeningnummer: 
NL.42.TRIO.0379.7099.53 op naam 
van Stichting Britt Helpt.  

 
 
Namens de kinderen en leraren in Zuid-Afrika heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!! 


