Nieuwsbrief juli 2016
Legaat
Dit voorjaar ontvingen wij een legaat ter waarde van 10.000 euro. Wij voelen
ons vereerd met het vertrouwen dat deze donateur en haar familie in onze
stichting stelt. Wij zullen daarom dit jaar een mooi dubbel project realiseren
waarbij honderden kinderen de hele schoolperiode gebruik kunnen maken van
gezuiverd en daarmee gezond drinkwater.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Bij een legaat laat u een goed na, bijvoorbeeld een schilderij, een huis of een effectenportefeuille. Besluit
u een legaat na te laten aan ZAW dan staat in uw testament exact omschreven om welke waarde het gaat.
Bij een erfstelling neemt u ZAW op in uw testament als erfgenaam. U geeft dan zelf aan welk percentage
van uw geld of van de waarde van uw bezittingen voor ZAW bestemd is.
Voor beide vormen heeft u de hulp van een notaris nodig. U bespreekt met uw notaris uw exacte wensen.
Hij of zij stelt voor u een eerste tekst op, daarin kunt u eventueel nog zaken wijzigen. Als de tekst helemaal
naar uw wens is wordt het testament definitief gemaakt en ondertekend door zowel u als de notaris.

Hoe selecteren we onze projecten?
Jacqueline Langeslag, de adviseur van de stichting bezoekt de regio regelmatig en onderhoudt
contacten met CBO netwerk, onze partner in Zuid Afrika. Samen met CBO netwerk selecteert zij
een aantal scholen, waar wij als stichting een keuze uit maken. Onze keuze wordt bepaald door
de plek, het platteland van KwaZuluNatal, samenstelling van de schoolkinderen (weeskinderen,
zieke kinderen, inwonend of niet) maar ook de kwaliteit van oppervaktewater, betrokkenheid
van schoolmanagement en haalbaarheid. Volgende vergadering gaan we weer een aantal scholen selecteren.

Stichting Groot Haspels

Begin dit jaar werd het dubbelproject Mathibelane / Ndlongolwane, welke
door Stichting Groot Haspels is gefinancieerd afgerond. Deze week hebben wij
een samenvatting van het door de stichting geaccordeerde eindrapport op de
site gezet. Wij hopen dat zij ons ook in de toekomst weer zullen steunen.

foto van kinderen en schoolhoofd van de Ndlongolwane highschool.

Transparantie
De projectrapporten en het (financieel)jaarverslag 2015 staan vermeld op de website.

ZAW kadootjesmarkt
Ook dit jaar organiseren wij weer een kadootjesmarkt. De datum staat al vast: Zondag 27 november 2016. Kortom, noteer deze alvast in uw agenda en doe vooral geen leuke spullen weg!

Help ons aan flessengeld
Verschillende supermarkten stellen hun klanten in de gelegenheid statiegeld te doneren aan een
goed doel. Van deze gelegenheid maken wij graag gebruik. Stap eens op de filiaalmanager af en
vraag hem of haar wanneer wij mee mogen doen. In de bijlage vind u een poster die speciaal voor
dit doel gemaakt is. Deze posters kunnen zo bij het verzamelpunt opgehangen worden.

