Stichting Vrienden van Allahein Foundation Gambia
In augustus 2017 zijn wij officieel met onze stichting in Nederland gestart. Wij bieden hiermee ondersteuning aan de
Allahein Foundation in Gambia waarbij wij ons richten op schoolonderhoud (schilderswerkzaamheden, beplanting
van de schoolomgeving, ondersteuning van het onderwijspersoneel), het verder uitwerken van ontwikkelingen op
het gebied van land- en tuinbouw, zonne-energie, de ondersteuning van gezondheidszorg- en watervoorzieningen.

Tuinbouwproject Kuntaur Gambia
Een groep van 50 Gambiaanse vrouwen is nu 2 jaar bezig om in een coöperatieve vorm groenten en fruit te kweken.
Iedere vrouw heeft haar eigen tuinbouwperceeltje. De opbrengst van de oogst wordt gedeeld. Door op deze manier
land- en tuinbouw te beoefenen is er voldoende voedsel om lokaal te voorzien in de vraag. Om het op termijn mogelijk
te maken dat nog meer vrouwen maar ook mannen hieraan participeren vraagt de groep ondersteuning. Deze
ondersteuning bestaat uit het bieden van hulp bij de aankoop van land- en tuinbouwmateriaal, de aanleg van
omheiningen, opleiding en het delen van kennis delen ten behoeve van de lokale tuinbouwers. Uiteraard is ook water
nodig om te kunnen oogsten. Aangezien er 8 maanden per jaar geen water valt willen wij ook naar water boren (aanleg
waterput). Onze stichting wil dit project graag ondersteunen.

Hoe kunt u onze stichting helpen?
U kunt Vriend worden voor slechts 10, 50, 75 Euro of voor een door uzelf te bepalen bedrag. Of u kunt ons op andere
wijze ondersteunen door u aan te melden als Ambassadeur (wanneer u onze stichting wilt promoten zonder geldelijke
verplichting) of als Steunpilaar (wanneer u meer dan 500 Euro per jaar wilt bijdragen). Gebruik hiervoor ons
inschrijfformulier.

ANBI status
Onze stichting heeft sinds 1 januari 2018 de ANBI status. Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling)
mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Onze ANBI heeft RSIN-nummer: 857789995.
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