Jaarverslag 2010
Bestuur
In 2010 heeft het bestuur vier keer vergaderd en zijn er vier reizen naar Tanzania ondernomen.
Daarnaast heeft een afvaardiging van het bestuur twee keer met onze Duitse collega’s van
Förderverein Good Hope Centre (Good Hope) vergaderd. Binnen het bestuur heeft tevens een
kleine taakverschuiving plaatsgevonden.
Het bestuur bestond in 2010 uit:
Jan Willem ter Braak
voorzitter en lid van het operationeel team Tanzania
Matti Emondts
vice-voorzitter en lid van het operationeel team Tanzania
Jan Priester
penningmeester en lid van het operationeel team Tanzania
Marga van Winsen
secretariaat, website en fundraising
Frans Bosch
fundraising
Terugblik
Afgelopen jaar stond in het teken van de volgende stap in de strategie van onze stichting: de
bouw en ingebruikneming van onze Engelstalige basisschool en tweede kinderhuis in Ngorika.
Ten einde deze fase goed te laten verlopen, heeft de stichting
begin 2010 Marion Hasselaar als ‘managing director’ in Tanzania
aangesteld. Marion vervult die rol sinds februari 2010. Zij kende
Tanzania van een eerder langdurig verblijf, en woont nu
permanent in Tanzania. Ze spreekt Swahili en heeft veel ervaring
in zowel het omgaan met kinderen als het opzetten van een
tehuis en het runnen van een complexe organisatie.
Eigenschappen die voor deze zware taak onmisbaar zijn en in
2010 tot daden hebben geleid!
Marion is in haar functie bijgestaan door Walther de Nijs (‘social
work’ en plaatsvervangend verantwoordelijke) en Mathew Karau
(nu manager op onze Ngorika locatie en verantwoordelijk voor
de boekhouding). Voor alle bouwzaken kon Marion namens de
stichting dankbaar gebruik maken van de diensten van onze
vertrouwde bouwmeester Noud van Hout.
Ngorika Happy Watoto School
Na de aanstelling van de ‘head teacher’ en ‘academic teacher’
(Edward en Augustino) zijn de benodigde vergunningen
aangevraagd, het lerarenteam samengesteld en zijn tal van
kinderen uit de omringende dorpen gescreend. Uiteindelijk zijn
80 buurtkinderen voor onze basisschool geselecteerd. Hiertoe
zijn o.a. huisbezoeken afgelegd door onze maatschappelijk
werkers - Walther, Joyce en Mary –.
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Bij deze bezoeken werd gecontroleerd of de huissituatie van de kinderen een gesponsorde
schoolfee dan wel een gratis schoolbezoek rechtvaardigde. Het lesprogramma en
schoolreglement werden opgesteld en de schoolboeken werden aangeschaft. Intussen werkte
de aannemer hard door om de school op tijd af te krijgen en werd het lokaal vervaardigde
schoolmeubilair aangeschaft en geschilderd.
Vanaf september 2010 hebben alle 80 buurtkinderen in hun vrije tijd Engelse (bij)les gekregen
om een soepele start per januari 2011 mogelijk te maken. Deze extra lessen werden door onze
leraren gegeven. Een ideale manier om ze aan het werk te zien en een inschatting te kunnen
maken over het succesvol doorlopen van hun proeftijd. Ondertussen verzorgden Farahad en
Nolarip iedere middag Engelse les aan de oudste kinderen (die begin januari naar Ngorika
zouden verhuizen) en het personeel in Kikatiti. Ook wij hebben inmiddels kunnen ervaren dat je
de kinderen en het personeel voorzichtig in het Engels kunt aanspreken!
Begin januari 2011, conform onze planning, konden de eerste lessen van start gaan en was de
officiële vergunning op een haar na binnen. De school zal de komende jaren naar de maximale
bezetting van 280 kinderen toegroeien.
Ngorika Happy Watoto Home
Dit is het tweede kinderhuis, gefinancierd door Good Hope en
gemanaged door onze stichting. De bouw vorderde goed en er
werd besloten alsnog huisvesting voor vrijwilligers bij te
bouwen. Hoewel het kinderhuis begin januari 2011 in gebruik is
genomen, moet er nog wel het een en ander gebeuren voordat
het volledig gereed is. Zo wordt er nu nog in de openlucht
gekookt en wordt er, tot genoegen van de kinderen, na school
op een soort bouwplaats gespeeld.
De nieuwe ‘matrons’ en ‘patrons’ voor dit kinderhuis zijn in de
loop van 2010 aangesteld en hebben allemaal een
trainingsperiode in ons andere kinderhuis in Kikatiti gehad. Op
deze wijze leerden zij de kinderen alvast kennen en kon Marion
beoordelen of we de juiste personele keuzes gemaakt hadden.
Ook de nieuwe koks voor Ngorika hebben eerst op Kikatiti
meegedraaid.
Het inventaris in ons tweede kinderhuis komt deels uit Kikatiti
en is deels besteld bij de Watoto Foundation (het project van
Noud van Hout : www.watotofoundation.com) en een aantal
lokale bedrijfjes. De bouwwerkzaamheden hebben voor een
aanzienlijk deel van de lokale bevolking betaald werk
opgeleverd. Helaas zijn we voor de watervoorziening van het
kinderhuis en de school voorlopig nog afhankelijk van aanvoer
per tankauto.
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Gedeeltelijk grijs water dat uit onze waterput in Kikatiti komt en alleen geschikt is voor de
douches en wc’s en voor irrigatie. En gedeeltelijk schoon drinkwater voor de keuken en de
drinkwatertappunten voor de kinderen. We hopen snel aangesloten te zijn op de Imbaseni
waterleiding (zie Imbaseni Waterproject).
Kikatiti Happy Watoto Home & School
Ook in Kikatiti (de locatie waar ons eerste kinderhuis en de
kleuterschool staan) was het dit jaar een drukke bedoeling. Alle
kinderbedden waren bezet; we hadden extra ‘matrons’ en koks
in opleiding; na school werd bijles Engelse taal gegeven en de
naschoolse activiteiten werden volledig opgepakt.
Bezoekers die eerder in Kikatiti waren geweest, constateerden
dat in een paar jaar tijd veel veranderd was. In plaats dat de
kinderen na schooltijd rondhingen, werd er volop gespeeld en
klusjes met de ‘matrons’ gedaan. Een situatie zoals we die lang
voor ogen hebben gehad. Daarnaast is de communicatie sterk
verbeterd doordat iedereen nu basisbegrip van de Engelse taal
heeft.
Iedere veertien dagen wordt ook Bijbelles gegeven, waar de
kinderen bij toerbeurt uit de Bijbel of de Koran voorlezen.
Iedere
religie
komt
aan
bod:
Katholiek,
Luthers,
Pinkstergemeente, Protestant en de Islam. Het is van belang
dat de kinderen op een verantwoorde manier worden opgevoed
en kunnen aansluiten bij de religie die hun familieleden (ooms,
tantes, opa’s en oma’s) belijden. Deze lessen zijn zeer levendig
en bevatten een gezonde dosis humor. De kinderen genieten
zichtbaar van deze lessen.
De kleinste kinderen hebben het hele jaar Engelstalig Montesori
kleuteronderwijs gevolgd, dat gegeven wordt door Nolarip. Het
is boeiend om te zien hoe de kinderen spelenderwijs leren. Nolarip is in de loop van 2010
benoemd tot leidinggevende op de locatie Kikatiti; voormalig manager Mathew heeft nu de
leiding over de locatie Ngorika en blijft verantwoordelijk voor de boekhouding van de beide
locaties (tehuizen en scholen). Tevens is het speelgoed, dat veelal uit Nederland is
meegekomen, geïnventariseerd en hebben de ‘matrons’ uitleg gekregen over het gebruik. Dat
klinkt basaal maar de toepassing van veel spelletjes bleek voor de ‘matrons’ onbekend te zijn.
Inmiddels functioneert op dit punt ook alles naar wens.
Met hulp van een waterdruppelinstallatie is de voortuin in Kikatiti omgetoverd tot moestuin.
Door de zelfverbouwde aardappels en groente is het gelukt de kosten voor voeding omlaag te
brengen. In 2011 zal ook een groot deel van het achterterrein worden omgevormd tot tuin met
vooral fruitbomen (weinig onderhoud en mooie opbrengst).
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Eind 2010 vertrokken de oudste kinderen naar Ngorika en werd het grote huis in Kikatiti, waar
nodig, bouwtechnisch aangepast. Vanaf 2011 verblijven op Kikatiti namelijk alleen nog peuters
in de leeftijd drie tot zes jaar en moesten een aantal speciale (peutervriendelijke) voorzieningen
worden aangebracht.
Imbaseni Waterproject
Over dit project kunnen we duidelijk zijn: het is uitermate teleurstellend dat er nog steeds geen
veilig water in Imbaseni stroomt. Niet in de laatste plaats omdat onze nieuwe locatie Ngorika in
dit verzorgingsgebied ligt en dus afhankelijk is van de toevoer schoon water! Lokale politiek
(verkiezingen voor een nieuwe ‘village chairman’), het niet terugbetalen van een (kleine) lening
door het dorp en het beschikbaar krijgen van een stuk grond voor de bouw van een
wateropslagtank zorgden dit jaar wederom voor vertraging. Begin 2011 heeft een drietal
indringende vergaderingen met het watercomité ertoe geleid dat met de bouw van de watertank
eindelijk is begonnen, de lening terugbetaald is en de nieuwe ‘village chairman’ van de
watervoorziening een speerpunt heeft gemaakt. Na jaren van opeenvolgende teleurstellingen
blijven wij erin geloven dat de succesvolle afronding van dit project nabij is. Alle problemen zijn
inmiddels geïnventariseerd en een oplossing ervoor is aangereikt. Zonder te vroeg te juichen,
verwachten wij in 2011 – nota bene 4,5 jaar na de aanvang van dit project- dat de 7000
inwoners én onze school en kinderhuis in Ngorika over schoon drinkwater zullen beschikken!
Arumeru Women Support Group (AWSG)
De groep van Joyce Sagala doet onverkort goed werk met het verwezenlijken van scholing voor
de allerarmsten in Arusha en omgeving. Naast onze stichting, die het leeuwendeel van de
financiering van deze groep voor zijn rekening neemt, betalen de ouders en familieleden, hoe
bescheiden dan ook, een deel van de schoolkosten. Daarnaast draagt de overheid in een aantal
gevallen bij.
Ieder jaar wordt de budgetaanvraag van Joyce kritisch door ons bekeken en onze lokale
accountant controleert de geldstroom van schoolgelden die worden gefinancierd met onze
bijdrage. Ruim 70 kinderen kunnen door de inspanningen van deze groep naar school! Ondanks
het verzoek voor aanvullende middelen zodat meer kinderen kunnen worden geholpen, hebben
wij besloten onze bijdrage aan AWSG niet te verhogen. Dit in het kader van de sterk
toegenomen operationele kosten van onze stichting nu dat de basisschool en tweede kinderhuis
in Ngorika een feit zijn.
Watoto Foundation
Watoto Foundation, betreft het project van Noud van Hout (tevens onze bouwmeester bij alle
bouwprojecten) dat wij jaarlijks met een vast bedrag steunen. Noud heeft inmiddels drie
kernactiviteiten. In het ‘drop-in center’ in Arusha komen de jongste straatkinderen bijeen om af
te kicken van hun lijmsnuifverslaving. In dit center worden ze voorbereid op de overgang naar
het Watoto Foundation Center in Makumira, waar ze een opleiding op een ambachtsschool
krijgen. Met de vervaardiging van meubels en uitvoeren van autoreparaties, landbouw en
veeteelt genereert de school eigen inkomsten.
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Watoto Foundation heeft inmiddels ook een eigen toeristenaccomodatie gebouwd - Kiboko Lodge
(dichtbij onze locatie in Ngorika) -. Deze lodge wordt volledig gerund door voormalige (bij Noud
opgeleide) straatjongens en de inkomsten vloeien terug naar Watoto Foundation! Uit eigen
ervaring kunnen we zeggen dat Kiboko Lodge een bezoek meer dan waard is!
Vrienden van Tanzania
2010 is ook in financieel opzicht een goed jaar voor de stichting gebleken. Naast de
aanhoudende steun van vele trouwe vrienden hebben we ook nieuwe vrienden mogen
verwelkomen. De bedragen die wij ontvingen zijn via reguliere overmakingen en leuke en
bijzonder creatieve acties tot ons gekomen. We hebben ze ter inspiratie ook op de website
vermeld, o.a. onder Nieuws.

Ook hebben wij in 2010 een aantal grote geldbedragen ontvangen van goede doel stichtingen,
waarmee we de bouwkosten van de school en de operationele kosten voor de eerste jaren
konden dekken. Tevens hebben we een reservering kunnen opnemen voor de volgende fase van
onze strategie (zie hieronder). Uit ervaring weten we inmiddels dat steun voor initiële
investeringen zoals de bouw eenvoudiger te verkrijgen is dan steun voor jaarlijkse,
terugkerende kosten. De komende jaren hebben wij circa 700 kinderen waarvoor we financiële
verplichtingen zijn aangegaan. Geld inzamelen voor dekking van met name de operationele
kosten zal daarom het belangrijkste speerpunt zijn in onze fundraising voor de komende jaren.
We zullen alles aanpakken om de jaarlijkse kosten zoveel mogelijk te beperken. Zo zullen we
ook op Ngorika zelf groente en fruit gaan verbouwen en schaffen we kleding en inventaris zoveel
mogelijk bij andere NGO’s aan. Echter, we realiseren ons dat een kinderhuis en school nooit
volledig selfsupporting zullen zijn. De financiële steun van onze vrienden blijft dus een
voorwaarde om succesvol te zijn in de uitvoering van onze missie!
Vooruitblik
Voor 2011 hebben we duidelijke prioriteiten gesteld. Allereerst moet de infrastructuur op
Ngorika zo snel mogelijk gereed komen, zodat het onderwijs en huisvesting in een rustige en
veilige omgeving gegarandeerd kan worden. De school zal in 2011 langzaam op gang komen en
de instroom voor het nieuwe schooljaar moet worden gewaarborgd.
De leraren moeten aan onze strenge eisen (gaan) voldoen, niet alleen op educatief terrein, maar
ook daar waar het expressieve vakken en de houding ten opzichte van de kinderen betreft.
De watervoorziening voor Imbaseni, en dus voor ons in Ngorika, moet gerealiseerd worden.
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Op Kikatiti zal na de benodigde aanpassingen het aantal kinderen in de leeftijdscategorie drie tot
zes jaar naar 56 gebracht moeten worden, teneinde deze infrastructuur aldaar optimaal te
benutten.
Alle naschoolse activiteiten moeten een vast onderdeel van de dagprogramma’s worden.
Er zal gezocht moeten worden naar bouwgrond in de nabijheid van Ngorika zodat we eind 2011
een start te kunnen maken met de laatste fase van onze strategie - het bouwen van een
Engelstalige middelbare school en een daarbij behorend kinderhuis.
Alle stappen zijn reeds afgestemd met onze Duitse partner Good Hope en zij zijn voornemens in
deze volgende fase op dezelfde wijze met ons te blijven samenwerken. Dankzij deze
samenwerking, die uitermate soepel en efficiënt verloopt, kunnen beide stichtingen hun
doelstellingen realiseren.
Officiële opening Ngorika
Tenslotte attenderen wij u graag op het feit dat op 17 mei 2011 de officiële opening van de
basisschool en kinderhuis in Ngorika zal plaatsvinden. Wij nodigen onze vrienden van Tanzania
van harte uit hierbij aanwezig te zijn! U ontvangt hierover nog nadere informatie, maar wellicht
wilt u deze periode alvast in gedachte houden. En mocht u niet meekunnen, dan houden wij u
graag via onze website www.svvt.nl op de hoogte. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet, dan is
een berichtje aan marga@svvt.nl voldoende en kunnen wij u op regelmatige basis informeren
over de ontwikkelingen.
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FINANCIEEL VERSLAG 2010
OVERZICHT 2010 (in €)

Actueel

Budget

Prognose

Prognose

2009

Actueel

Budget
2010

2010

2011

Prognose
2012

2013

2014

BANKPOSITIE PER 1 JANUARI

113.000

226.688

226.688

248.954

235.943

169.943

44.443

INKOMSTEN

331.908

210.000

269.091

181.000

154.000

99.500

75.800

5-jaarscontracten

131.297

125.000

129.325

135.000

99.000

47.000

43.300

Eenmalige giften < € 1000

8.535

5.000

8.568

5.000

5.000

5.000

5.000

Eenmalige giften > € 1000

50.320

30.000

25.198

11.000

10.000

7.500

7.500

Stichtingen

141.756

50.000

106.000

30.000

40.000

40.000

20.000

75.000

80.000

85.000

20.000

60.000

33.000

UITGAVEN
Kikatiti (kinderhuis en kleuterschool):

62.525

55.000

101.261

74.750

Salarissen

14.636

12.000

30.165

28.815

Voeding

15.267

14.000

17.995

10.220

Schoolgelden

12.575

10.000

15.478

16.000

Inventaris (onderhoud, reparaties)

4.020

5.000

6.669

3.570

Borehole (Kikatiti en Ngorika)

0

0

9.675

0

Overig (medisch, kleding, energie)

16.027

14.000

21.279

16.145

Ngorika (basisschool):

0

45.000

40.117

41.380

Salarissen

0

5.000

6.965

Inventaris (meubilair/boeken/pc's)

0

35.000

23.445

17.000

30.000

Generator

0

5.000

4.312

0

5.000

Diverse aanloopkosten (borehole)

0

0

5.395

0

Subsidie schoolgeld armlastige

0

0

0

9.380

15.000

10.000

15.000

0

0

17.119

-17.119

0

0

10.000

10.000

kinderen
Potentieel tekort schoolexploitatie
Te verrekenen met Good Hope

0

Bouwkosten Ngorika scholen

47.712

90.000

52.495

35.000

100.000

60.000

0

Aankoop grond (middelbare school)

0

15.000

0

15.000

0

0

0

Aanbouw Kikatiti

21.873

0

0

0

0

0

0

Aanschaf 1ste en 2de auto

0

10.000

9.625

10.000

0

0

0

Speciale projecten:

67.932

63.000

21.010

29.000

19.000

19.000

19.000

Arumeru Women Support Group

11.012

12.000

11.265

13.000

13.000

13.000

13.000

Ondersteuning Watoto Foundation

12.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Waterproject

2.970

10.000

0

10.000

0

0

0

Ondersteuning overige projecten

41.950

35.000

3.745

0

0

0

0

Andere schoolprojecten

11.881

50.000

0

0

0

0

0

Kosten gemaakt in Nederland

6.297

7.000

5.198

6.000

6.000

6.000

6.000

BANKPOSITIE PER 31 DECEMBER

226.688

101.688

248.954

235.943

169.943

44.443

-22.757
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TOELICHTING FINANCIEEL VERSLAG
Algemeen
Wij sluiten het boekjaar 2010 af met een positief saldo van € 248.954. Op het eerste oog een
uiterst comfortabel positie om 2011 mee te beginnen. Echter, vooruitkijkend naar de komende
drie jaar is er geenszins sprake van ‘rustig achterover leunen’.
De inkomsten worden onderverdeeld in 5-jaarscontracten en eenmalige schenkingen. De
inkomsten uit 5-jaarscontracten worden met name aangewend ter dekking van de
exploitatiekosten van zowel ons weeshuis in Kikatiti, de scholen, onze financiële steun aan
Watoto Foundation, Arumeru Women Support Group en kosten in Nederland (m.n. kosten voor
notaris, Kamer van Koophandel en bankkosten). De eenmalige schenkingen worden met name
gebruikt ter dekking van de bouwkosten en specifieke eenmalige aankopen zoals inventaris,
grond en auto’s.
Zoals uit onze prognoses blijkt, verwachten wij de komende jaren bij een ongewijzigd beleid een
tekort op de algemene exploitatie- én bouwkosten van onze middelbare school. Vandaar dat wij
uit voorzorg een reservering van €240.000 hebben opgenomen in 2010 om deze tekorten af te
dekken. Het spreekt voor zich dat wij ons beleid ten aanzien van het werven van nieuwe
fondsen, met name 5-jaarscontracten, aanmerkelijk zullen moeten intensiveren.
Wij achten het wenselijk om, gezien onze langjarige opleidingsdoelstelling en het groeiend
aantal kinderen dat wij ondersteunen (oplopend naar ruim 700!), de komende jaren te streven
naar een overschot op de lopende rekening, zodat eventuele toekomstige financiële tegenvallers
kunnen worden opgevangen. Het spreekt voor zich dat de gelden die wij als reservering
aanmerken uitermate voorzichtig beheerd worden en op renterekeningen van vertrouwde
bankinstellingen worden weggezet.
Toelichting op actuele inkomsten en uitgaven versus budget
Inkomsten: ook dit jaar hebben wij, boven verwachting, een grote Stichting bereid gevonden de
afbouw van de lagere school voor haar rekening te nemen.
Vooruitkijkend verwachten wij, gegeven het ‘opdrogen’ van onze ‘bekenden visvijver’, een daling
van de eenmalige donaties. Ook de 5-jaarscontracten laten in de geprognosticeerde periode een
daling zien, doordat aflopende contracten niet altijd worden vernieuwd. Hierop anticiperend
zullen we dus actiever nieuwe 5-jaarscontractanten moeten werven.
Uitgaven: de samenwerking met het Duitse Good Hope betekent dat het aansturen van zowel
het Kikatiti kinderhuis en de scholen, alsmede het Ngorika kinderhuis door SVVT als ‘managing
partner’ gebeurt. Om alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden, hebben wij een post
algemene zaken opgenomen. In deze post zitten de salariskosten van de algemeen directeur,
de boekhouder, de maatschappelijk werkers en alle overige kosten verband houdende met de
aansturing van bovenstaande. Doorbelasting van deze kosten vindt maandelijks plaats en wordt
geboekt in de kostenrubrieken waar deze op van toepassing zijn.
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Kikatiti kinderhuis en kleuterschool: de toename in salarissen is de doorbelasting van de
salarissen van de post algemeen (conform toelichting hierboven). Het aanstellen per 1 februari
2010 van de nieuwe algemeen directeur en de toevoeging van een extra maatschappelijk werker
verklaart de toename. De toename in kosten voor voeding wordt veroorzaakt door de wereldwijd
gestegen voedselprijzen en de op tijdelijke basis meer dan gebudgetteerde aantal kinderen aan
het einde van het jaar. De hogere schoolkosten worden veroorzaakt door meer dan
gebudgetteerde kinderen en een lichte stijging van de kostschoolgelden. De toename in de
overige kosten komen voort uit hogere vergunningkosten, autokosten en medische kosten (de
kinderen in de leeftijden twee tot zeven vragen meer medische zorg).
Ngorika school: niet alle betalingen met betrekking tot de bouwkosten van de lagere school
hebben plaatsgevonden en zijn gebudgetteerd voor 2011. De begrote overschrijding van het
oorspronkelijke budget met ongeveer €6.000 heeft te maken met ons aandeel in de gestegen
gezamenlijke kosten van de ‘community hall’ en extra aanpassingen in de school (toiletten,
extra kantoor). De vervroegde openstelling van de school voor een Engelstalig
bijlesprogramma’s voor de lokale kinderen met ingang van september 2010, welke niet was
gebudgetteerd, verklaren de hogere aanloop- en salariskosten. Tevens zijn voor de bouw van de
middelbare school in 2012 bedragen opgenomen.
De te verrekenen bedragen met Good Hope betreffen met name kosten voor de generator, het
keukeninventaris en salarissen.
Aankoop land: het gebudgetteerde bedrag is naar 2011 overgeheveld.
Speciale en schoolprojecten: de geplande bouw van de middelbare school en de daaruit
voortvloeiende financieringsverplichting voor de daaropvolgende jaren heeft ons dit jaar doen
besluiten een stop te zetten op het ondersteunen van nieuwe initiatieven, de ondersteuning van
kleine weeshuizen, vrouwengroepen en uitgifte van boeken aan lokale scholen. De besparingen
die we hiermee bereiken worden aangewend ter dekking van bovengenoemde financiering.
Alleen de Arumeru Women Support Group en de Watoto Foundation kunnen op onze steun
blijven rekenen.
Al met al zien wij de komende jaren met vertrouwen tegemoet, maar zullen wij nog het nodige
werk moeten verrichten om de financiële basis garant te stellen. Het opvangen, voeden,
verzorgen en scholen van kinderen van drie tot 18 jaar brengt aanzienlijke kosten met zich mee.
Wij hopen dus op uw steun en die van vele nieuwe Vrienden van Tanzania te mogen (blijven)
rekenen. Wellicht kent u nog iemand in uw directe omgeving die u voor ons werk in Tanzania
enthousiast kunt maken! Onze website www.svvt.nl biedt alle mogelijk informatie, inclusief een
machtigingformulier voor een 5-jaarscontract.

Maart 2011

9

Stichting Vrienden van Tanzania, Herenweg 41, 2361 EE Warmond, The Netherlands | ABM AMRO bank 59.21.37.678 | www.svvt.nl

