Bokemei zomer nieuwsbrief 2018
Anbi

Inhoud
- Nieuws - Ghana
- Nieuws - Amsterdam
- Agenda / Donaties
- Privacy wetgeving

NIEUWS UIT GHANA

Officiële opening van de school komt dichterbij!
Op zaterdag 15 september 2018 vindt de feestelijke opening plaats van de
Bokemei international school. Een mijlpaal voor Bokemei, die 15 jaar actief betrokken is bij dit
onderwijsproject. Vanaf 2012 volgen zo’n 130 kinderen onderwijs, maar de school bezit pas sinds
eind 2017 de officiële status. School, kenniscentrum en bijgebouwen zijn nu helemaal klaar. Aan
een nieuwe bouw/timmer/metaal werkplaats wordt gewerkt. Hier en daar worden details
afgewerkt, maar het ziet er nu al uit als een plaatje. En trots dat de kinderen zijn op hun school!

Schilderwerk

catering werkplaats in actie, jamjam!

betonstorten voor de nieuwe werkplaats

Dankzij vele sponsoren zoals Wilde Ganzen, Muntenactie, ASN foundation, Dr. Hofstee stichting,
kerkelijke instanties en vele anderen die niet genoemd willen worden, is dit tot stand gebracht.
Dankzij trouwe donateurs, vrijwilligers, onze eigen acties en medewerking van Jumbo en diverse
AH supermarkten, konden we al die jaren de maandelijkse salariskosten opbrengen. Want
financiële steun is nog wel even nodig totdat de school alles zelf kan betalen, deels lukt het al.
Sparen voor extra schoolbus!
Een extra schoolbus betekent
extra leerlingen naar school. Er zijn
140 kinderen en nu de tweede
etage klaar is komt er plaats voor
wel 350 leerlingen.
Een bus kost ± € 32.000 en er is al
€ 12.000 bij elkaar gespaard.
We hopen vurig dat er in september een bus is en alle nieuwe kinderen op de lange wachtlijst
ook naar school kunnen. Dan wordt ook het schoolbudget groter, de leerkrachten zijn er al.
Support van zeer arme leerlingen blijft nodig!
Wij zoeken sponsoring voor zeer arme leerlingen, zodat voldoende
schoolgeld betaald wordt. Er zijn nu ruim 140 leerlingen. Per kind is €150
per jaar nodig voor personeel, water, leermaterialen, elektra, benzine,
onderhoud van schoolbussen en gebouwen. U betaalt voor leermiddelen
uniformen, transport en een warme maaltijd. Support is nodig tot de
school zelfvoorzienend is, hieraan wordt gewerkt! WORDT DONATEUR!

NIEUWS UIT AMSTERDAM
Agenda
2-7 juli : Straatcollecte in Amsterdam
15 juli : Bokemei Run Westerpark
23-28 juli : Straatcollecte in Zeeland
De opbrengst is voor een extra schoolbus
DOE MEE / GEEF SUPPORT!
Ontvangen donaties (periode mrt t/m juni 2018)
In verband met de ingetreden privacy wetgeving mogen we alleen namen in deze nieuwsbrief
publiceren van degene die toestemming heeft gegeven. Leest u meer hierover onderaan deze pagina.

Particulieren totaal: € 1.361,48
De donaties werden deels besteed aan het schoolbudget(kosten: € 1.500
per maand), m.n. voor kinderen die (te) weinig schoolgeld betalen, voor
bus reparaties en voor een nieuwe schoolbus. HARTELIJK DANK!
Vaste donateurs: € 900. HARTELIJK DANK!
Organisaties/bedrijven voor ontbrekende voorzieningen: € 4.000.
Voor schoolbus: € 12.050. Muntenactie: € 3.090 (afbouw / extra schoolbus).
HARTELIJK DANK!

Giften weeskinderen: € 150. Donaties goederen/materialen: - air cooler – Dali/Wibo. HARTELIJK DANK!
Verkoop opbrengsten (markten, Marktplaats, e.d): € 218,75
Bokemei Privacy beleid
Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betreft een nieuwe
EU-verordening die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens. Omdat uw privacy belangrijk voor
ons is willen wij u graag informeren over ons beleid.
U heeft zich ooit ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of hebben wij uw contactgegevens ontvangen om te
informeren over nieuws en ontwikkelingen bij stichting Bokemei, of voor correspondentie over donaties.
Wij zijn in het bezit van de volgende contactgegevens: voornaam/initialen/achternaam/naam organisatie,
emailadres en in sommige gevallen huis- of vestigingsadres. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om u op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen en activiteiten van stichting Bokemei (middels onze digitale kwartaal
nieuwsbrieven), of om u voor giften te bedanken en/of te rapporteren over de besteding van uw giften. Wij gaan
zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze alleen voor de hierboven vermelde doelen. Zonder uw
uitdrukkelijke toestemming zullen wij deze nooit aan derden doorgeven.
In het kader van de nieuwe privacywetgeving (AVG) zijn wij verplicht u te wijzen op de mogelijkheid van
uitschrijving uit onze nieuwsbrieven wanneer u deze niet meer wenst te ontvangen. Al voor deze wetgeving
inging wezen wij u op de mogelijkheid van uitschrijving onderaan elke nieuwbrief door een mail te sturen
naar info@bokemei.nl Als u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen hoeft u geen actie te ondernemen!
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens wijzigen of hebt u vragen?
Mail dan naar info@bokemei.nl

Bokemeisjes - Marktverkoop

waar ligt Ghana?

Geef uw support!

Acties op scholen
Vraag de directeur of actie coördinator van de school mee te doen
aan een actie voor Bokemei. We kunnen over het project vertellen,
les geven, films vertonen, bijv. over een 15-jarig Ghanees meisje of
over basisschool leerlingen. Vraag of Afrika /Ghana in het
lesprogramma past.
Tips actie: rommelmarkt, sponsorloop, zelfgemaakte spullen, etc.
Acties met supermarkten
Diverse supermarkten werk(t)en mee aan onze actie om geld in te
zamelen voor (afbetaling), resp. een nieuwe schoolbus. Dankzij hen
konden we jaren geleden schoolmeubels en leermaterialen aanschaffen.
We bedanken managers, medewerkers en gulle klanten van AH en
Jumbo VAN HARTE voor hun onmisbare bijdrage aan deze actie!
Actie: Help mee meer supermarkten te vinden!
Sponsorlopen, Bob ‘Bokemei’ Bock:
Dit jaar al weer 7 wedstrijden gelopen na de perikelen met de hoge
bloeddruk, eind 201. Gelukkig gaat het nu weer een stuk beter. Na de Utrecht
Science Park Marathon, liep ik in Amstelveen, Rotterdam, Leiden, Amersfoort
en één keer 50 km in het Amsterdamse Bos. Bij deze wedstrijd won ik zelfs nog
een beker als 2e in mijn leeftijdscategorie. Afgelopen zaterdag was er 6
uursloop in Hoofddorp onder extreme omstandigheden; het was 28 graden en
een gevoelstemperatuur van 31. Ik hield het hoofd koel (letterlijk met veel
sponzen) en maakte de 6 uur vol met 53 km. De BokemeiRun op zondag 15 juli wordt #160. Ben
dus weer op de goede weg…” Actie: Doneer via www.geef.nl/actie/lopen-voor-bokemei/
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SPONSORS VOORZIENINGEN

En vele anonieme sponsors!
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