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Nieuwsbrief
Bouwen met Bouma’s - jaargang 12, 2017-2018

Bij de voorpagina:
De school in Longe in 2013
en 2017.

De ‘leraren’ Antoon Haagen
en Piet Mous en één van de
leerlingen tijdens de cursus.

Introductie

Er is een tijd van komen….

De stichting Bouwen met
Bouma’s is in 2005 opgericht. Vier broers Bouma
(Durk, Willem, Herman en
Klaas) zijn in 2006 voor het
eerst naar Zambia gegaan
samen met Yt, de vrouw
van Durk.

Bijna 10 jaar geleden gaat de telefoon. Het is Durk Bouma
met het verzoek om een bestuursfunctie op me te nemen.
Na het vertrek van Durk als voorzitter heb ik deze functie
op me genomen en ik heb bestuursleden zien gaan en
komen. Nu is de tijd gekomen dat ik plaats ga maken voor
nieuw bloed, voor een nieuwe visie.

Een vijfde broer, Johannes
Bouma, was jaren missionaris in Zambia. Hij was en
is de grote inspiratiebron
voor de stichting. Ook
bracht hij ons in contact
met mensen van het lokale
bestuur waar wij op kunnen
bouwen.
Ieder jaar gaan er een aantal vrijwilligers gedurende
zes weken naar Zambia om
mee te helpen aan de projecten.
Met fysieke en financiële
hulp aan kleinschalige
(bouw)projecten probeert
de stichting een wereld van
verschil te maken.

In de afgelopen periode was voor mij de realisatie van
diverse projecten voor de mensen in Kaoma en omgeving
om ze een betere toekomst te geven het belangrijkste. Het
was meer dan hartverwarmend als je de gezichten van de
kinderen zag, de reactie in de ogen van de mensen. Het
was niet altijd even gemakkelijk omdat het niet gaat om
wat wij willen maar om wat zij willen. Het gaat niet om
onze tijd maar om hun tijd.
Ondanks het feit dat het twee verschillende werelden zijn,
hebben mensen elkaar gevonden en besloten om elkaar
de hand te reiken. Samen bouwen aan die nieuwe wereld.
Hoe deze eruit zal komen te zien, weten we niet. Daar is
tijd voor nodig maar ook veel geld. Geld dat we de afgelopen jaren van onze sponsoren en donateurs mochten ontvangen in welke vorm dan ook. Het was voor mij persoonlijk hartverwarmend dat echtparen hun jubilea gebruikten
om onze stichting financieel te steunen. Ik wil al die mensen bedanken die mij het vertrouwen als bestuurslid hebben gegeven.

Peter Wezenberg, voorzitter
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Financiën
Met deze financiële verantwoording geven we een
zo volledig mogelijk overzicht van het verloop van
de geldstroom en een inzicht in de baten en de
lasten (bestedingen) van het projectjaar 2016/
2017, dat op 31 augustus 2017 werd afgesloten.
De totale netto ontvangsten bedroegen dit boekjaar € 56.720,- en zijn ca € 5000,- meer dan vorig
jaar. De jaarlijkse organisatiekosten bedroegen €
3.367 en zijn ca. € 1.500 lager dan vorig jaar.
Het totale bedrag dat aan projectkosten is besteed bedroeg € 91.440. Dit bedrag is voornamelijk besteed aan de bouw van een 5-klassige basisschool te Longe. Ook zijn er brillen en laptops
aangeschaft, geschoond en met de container met
kleding meegezonden.
Uit het bovenstaande blijkt dat er dit jaar fors
meer is uitgegeven dan er aan inkomsten is binnengekomen. Dat is geheel volgens de begroting.
Er was namelijk een hele grote behoefte in Longe
aan een nieuw schoolgebouw. Wij hebben in de
vorige jaren een behoorlijke reserve opgebouwd
en vonden het verantwoord om daar een deel van
te besteden.
De financiële situatie van de stichting is door de
deze ontwikkeling verslechterd. De reserves zijn
met ca € 30.000 verminderd en bedragen nu nog
ca € 25.000. Nog steeds een mooi bedrag.
Voor het komend jaar zullen we minder projecten
kunnen uitvoeren die veel geld kosten. Wij zijn er
nog steeds van overtuigd dat ons werk voor de
bevolking daar van zeer grote waarde is. Wij blijven ons ervoor inzetten en blijven daarom graag
rekenen op uw onmisbare steun.

Het bestuur BmB
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Baten
Giften en donaties
Collecten en acties
Verkoop fotoboeken e.d.
Rente
Totale baten
Lasten
Organisatielasten
Promotie/organisatie
Bestuurskosten
Bankkosten
Totaal organisatielasten
Projectlasten
Containerkosten
Reis– en verblijfkosten
Bouwkosten projecten
Kosten brillen, laptops e.d.
Totaal projectlasten
Totale lasten
Verloop liquiditeiten
Saldo 1 september 2016
Ontvangsten projectjaar 16/17
Uitgaven projectjaar 16/17
Saldo 31 augustus 2017

€ 44.594
€ 12.828
€
156
€
142
€ 56.720
======

€ 2.724
€
403
€
240
€ 3.367
======
€ 6.399
€ 5.816
€ 74.606
€ 4.619
€ 91.440
€ 94.807
======
€ 68.125
€ 56.720
€ 94.807
€ 30.038
======

Specificatie liquiditeiten per 31 augustus ‘17
Saldo spaarrekening
€ 31.311
Saldo rekening courant
€ 8.194
Nog te betalen per 31/8/17
- € 9.467
----------Totaal
€ 30.038
======

Tel je zegeningen
Naar aanleiding van het welbekend gezegde:
‘Tel je zegeningen’ kreeg ik een e-mail met de
volgende boodschap: “Als je deze e-mail kunt
lezen heb je een dubbele zegening
ontvangen”. Ten eerste omdat blijkt dat iemand jou graag heeft, ten tweede ben jij meer
gezegend dan talloze miljoenen mensen die
deze niet kunnen lezen en zelfs helemaal niet
kúnnen lezen.

Johannes 15, 12
Ik geef jullie deze regel:
houd van elkaar net zo
als ik van jullie houd.

Met die woorden vond ik mezelf midden in
het BmB ‘gebeuren’. Sinds haar spontane, geheel onvoorziene geboorte is BmB gekenmerkt door de centrale waarheid dat het kunnen lezen een gezegend begin kan zijn van
een verdere ontwikkeling van een mens.
Deze overtuiging is intussen tot gemeengoed
uitgegroeid onder ontelbaar velen, die zich
samen erkennen als de hechte BmBgemeenschap, enigszins te vergelijken met
een liefdevolle kerkgemeenschap. Op velerlei
manieren zet iedereen zich enthousiast in,
besteedt veel tijd om de soms meest
onwaarschijnlijke projecten te organiseren en
met een hartverwarmend financieel succes uit
te voeren. Onder bovengenoemde enthousiastelingen vallen natuurlijk ook de vrijwilligers/bouwers en de coördinator/ fotograaf
vanuit Nederland, die voor zes weken ter
plaatse meehelpen, terwijl ze hun vrouwen

thuis moeten laten. Maar bovenal is er ook de
waardevolle vaststelling dat de lokale bewoners zelf ‘hard werk’ uitvoeren: zand, grind
en water aanslepen, het maken van de stenen/
blokken, tot het feitelijk vakkundig bouwen
van de lokalen.
Deze gezamenlijke ijver, dit over en weer hartelijk samenwerken van velen, oorspronkelijk
geheel onbekend aan elkaar, heeft midden in
onze vaak onbarmhartige grote wereld, een
kleine levengevende oase opgebouwd door
een vriendschappelijke verbondenheid tussen
Zambia en Nederland, helemaal in de geest
van Jezus zelf, die ‘het houden van elkaar’
letterlijk tot zijn beroep heeft gemaakt.
Ofschoon ik jammer genoeg sinds vorig jaar
gedwongen ben me terug te trekken uit de
actieve missionering in Zambia vanwege mijn
leeftijd die samengaat met afnemende energie
en gezondheid, blijf ik natuurlijk met hart en
ziel betrokken bij het prachtige BmB
gebeuren.
Ik wens allen een gezegend Kerstfeest en een
gezond, mooi 2018.

p. Johannes Bouma cmm
Missionaris van Mariannhill
St. Paul, Arcen

Bij de foto:
Iedereen wordt geacht
een steentje bij te
dragen….
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Terugblik Antoon Haagen
Voor de tweede keer werd mij gevraagd om naar Zambia
te gaan. De eerste keer om te bouwen, nu om te onderwijzen in het timmervak en te leren omgaan met elektrisch handgereedschap. Deze vraag paste heel goed
bij mij, omdat ik ruim 30 jaar als leermeester timmerman
in Apeldoorn in de sociale werkplaats heb gewerkt.

weken konden ze de maten nemen in de school waar
stellingen voor gemaakt moesten worden en ze daarna
ook maken en plaatsen.
Regelmatig kwam iemand van het bestuur van BmB zijn
belangstelling tonen en ze zagen de vorderingen van de
mannen. De heer Sishwashwa, bestuurslid, stond erop
dat de mannen na 6 weken een certificaat kregen van
De eerste maandag 26 juni was voor ons spannend,
deze timmersessie van BmB. Daar heeft Herman zich
omdat we nog steeds niet wisten hoeveel personen er de over ontfermd en dit prachtige document is uitgereikt bij
volgende dag zouden komen. Herman ging die morgen de opening van de school in het bijzijn van alle
hooggeplaatste personen die daar aanwezig waren.
op weg om ze op te halen uit Longe waar dit jaar de
school gebouwd werd.
Wij mochten kennismaken met 6 heel gemotiveerde
Hij kwam met 6 jonge mannen, tussen de 25 en 40 jaar
mannen die 6 weken elke dag weer op tijd aanwezig
waren, die kleine huishoudelijke spullen hebben gemaakt
terug, allen getrouwd, kinderen, maar geen werk.
voor hun eigen huis, zoals houten lepels plus lepelrek,
Kennismaken met de werkplek, die we onder een grote
een tafeltje, een brievenbus, een bankje, een luikje voor
boom gecreëerd hadden, met uitleg geven over het
nodige meetgereedschap, hand- en elektrisch gerin de hut, etc. Ze hebben geleerd hang- en sluitwerk te
eedschap. Het was een belevenis omdat ze het zelf nu in plaatsen en de deuren af te hangen. Ook hebben wij veel
handen hadden. Alles was nieuw voor hen. Neem b.v. de nadruk opgelegd op het veilig werken. Wij mochten ook
duimstok of rolmaat. Deze werd aan alle kanten bekeken nog in hun woningen kijken, kennismaken met vrouw en
in- en uit elkaar gevouwen, opgerold, eigenlijk wel lastig kinderen en samen van de blijheid van dit project geals je zo’n ding nog nooit eerder in handen hebt gehad. nieten.
In de werklessen zijn we begonnen met heel precies meten, b.v. de container, het inschrijven op een schets, het
En ….missie geslaagd, …de mannen met hun gezinnen,
tellen van de centimeters en millimeters. Alles moest
dáár gelukkig maken. Hoe verder? Een coöperatie van
vanaf het begin geleerd worden. Het waren goed gebouwvakkers maken? Als BmB dat lukt? Geweldig! Daar
motiveerde mannen, dat merkten we al snel. Vaarheb ik dan aan mee mogen werken. Veel dank.
digheden aanleren met zaag, beitel, boor, etc. ons motto
was ‘blijven herhalen en blijven oefenen’. Na een paar
Antoon Haagen
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Terugblik Piet Mous
In het voorjaar ben ik benaderd door BmB met Andrew, Likonge, Wamunyima en Kababu een
de vraag: Zou je samen met Antoon Haagen
certificaat kon worden uitgereikt. Zij waren
instructielessen op bouwkundig gebied willen trots maar wij zeker niet minder.
geven in Kaoma Zambia voor BmB?
Uit het feit dat er nu een school in Longe staat
Over deze vraag hoefde ik niet zo lang na te
van 9 lokalen waar 800 kinderen per dag lesdenken, immers in 2014 had ik in Zambia ook sen volgen, blijkt dat de samenwerking tussen
een hele fijne tijd gehad. Het sprak mij erg aan BmB met de Bouwers in Zambia goed loopt.
dat BmB de moed en het lef had om de gang De feestelijke opening van de school was dan
van zaken in Zambia eens geheel anders aan
ook een hoogtepunt na deze 6 weken, voor de
te pakken. De Zambianen kunnen samen met leerlingen en hun familie, de schoolkinderen,
de BmB prima scholen bouwen. Maar het
BmB en alle verdere genodigden van de
delen van kennis is en blijft altijd een goede
school/uit de politiek.
zaak.
Mijn eigen beloning was dat de deur naar een
Bij de lessen waren zes leerlingen aanwezig
betere toekomst voor de mensen in Zambia
die nog nooit met een hamer en duimstok
een klein beetje verder is open gegaan.
hadden gewerkt. De eerste dagen werden dan
ook volop aan de theorie besteed: zoals opOp 4 augustus weer thuisgekomen, moe met
meten, tekenen, kennismaken met elektrisch
een hoofd vol indrukken, maar met een heel
gereedschap. De tweede week konden we
goed gevoel over deze 6 intensieve weken.
volop bezig met diverse werkzaamheden zoals
deuren afhangen, kasten en boekstellingen
Fijn om weer in Bakhuizen te zijn, maar er is
maken. Het ging in de praktijk soms moeitoch ook een stukje van mijn hart in Zambia
zaam, maar de motivatie van de leerlingen was achtergebleven.
geweldig. Onze grootste beloning was dat er
na zes weken aan de leerlingen Robert, Cris,
Piet Mous
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Vacatures

Terugblik Herman Bouma
Is BmB in 2017 aan een nieuw hoofdstuk begonnen? Het
lijkt er wel op! We weten al wel dat de lokale bouwers best
zelfstandig een school kunnen bouwen, maar wat kunnen
ze op het gebied van timmeren? Daarom heeft BmB
besloten om in 2017 geen bouwers maar leraren, met
ervaring in de bouw, mee te nemen.

Om geen tijd te verliezen, om iemand in 6 weken te leren
timmeren is natuurlijk bijna een onmogelijke opgave, ben
ik al een week eerder naar Kaoma vertrokken om er voor te
zorgen dat er bij aankomst van Piet Mous en Antoon Haagen, cursisten zijn. Dat lukt, de mannen kunnen niet
wachten om aan de slag te gaan.

Vanaf de eerste dag zit de vaart er
goed in, heel opmerkelijk als je beseft dat een van de leraren nauwelijks Engels spreekt en de leerlingen
de taal gebrekkig beheersen. Vanaf
de zijlijn is het fantastisch te om zien
hoe, soms met handen en voeten, de
basisprincipes van het vak worden
uitgelegd. Het is onwaarschijnlijk wat
deze mannen in zes weken hebben
geleerd, je hebt niet alleen zeer vakbekwame leraren nodig maar ook
super gemotiveerde leerlingen. Ze
verdienen een certificaat.

Herman Bouma,
coördinator/fotograaf
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Mijn reis naar Zambia
In februari/maart ben ik in Zambia geweest.
Zambia ligt in Afrika en als je, tenminste ik,
aan Afrika denkt, denk ik aan zand, woestijn
en hongersnood. Ik was dan ook verbaasd dat
toen ik landde Zambia een groen land bleek
te zijn, geen droogte en geen woestijn. Toen
ik aankwam, regende het ontzettend hard!
De eerste nacht verbleef ik in Makeni vlakbij
Lusaka. Lusaka zelf is een grote, vieze stad
waar in delen van de stad (in de zgn. compounds/krottenwijken) erg veel armoede is.
De tweede dag zijn wij naar Kaoma gereden.
Onderweg zagen we veel wilde dieren op en
langs de weg. Zo staken ineens zes leeuwen
de weg over. Geweldig! Alhoewel de lokale
bevolking daar vaak anders over denkt.
Naast de ontmoeting met het lokale BMBbestuur, heb ik tijdens mijn reis alle projecten
bezochten en bijzondere mensen ontmoet.
Dat dit soms tot lastige situaties heeft geleid,
mag duidelijk zijn. Als de auto dan wel benzine had (brandstof is daar schaars), vormden
de vele kuilen in de (zand)wegen en de vele
regen een groot obstakel. Ook werden we
meermalen door de politie gecontroleerd op
allerlei gebieden, verzekeringen, rijbewijs en
zelfs de paspoorten werden gecontroleerd in

‘the middle of nowhere’. Uiteindelijk werden
we bekeurd en moesten we zelfs mee naar
het politiebureau.
Voor mij onvoorstelbaar is dat veel kinderen
in het gebied niet naar school kunnen; ze
hebben er geen geld voor of er is geen school
in de buurt. De scholen die er zijn, zijn vaak
slecht onderhouden, veelal lekkage etc. en de
kinderen die naar school gaan, zitten vaak
met meer dan 100 kinderen in een klas. Ook
zagen we dat voor de kinderen de laptops uit
Nederland belangrijk zijn, want op de scholen
hebben ze wel computerles (dit is verplicht
door de staat) maar dan vaak zonder computer. Je moet je voorstellen dat je fietsen
leert zonder fiets. Da’s best wel raar toch?
Ook het bezoek aan het ziekenhuis, de
‘mothershelter’ en de gehandicaptenschool
heeft ontzettend veel indruk op mij gemaakt.
Na een kort bezoek aan Livingstone met een
bezichtiging van de Victoria Falls en het Mosi
Oa Tunya Wildpark kwam er alweer een einde
dit indrukwekkende bezoek aan Zambia.

Marjanne Schaper

Bij de foto: Martin Limata,
voorzitter van BmB Kaoma,
Marjanne Schaper, Alexius
Sishwasha, Theresa Banda en
Herman Bouma.
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Bij de foto’s
Acties in 2017

De container
Begin 2018 stopt BmB met het verschepen
van een container met 2de hands kleding
naar Zambia. Waarom, vraagt u zich af? Daar
zijn diverse redenen voor. Het versturen van
de container was/is erg duur. De regels om
2de hands kleding in Zambia te mogen invoeren worden steeds strenger.

neemt niet weg dat het een moeilijke beslissing is geweest om te stoppen.

Lies Bouma neemt in de
bibliotheek van De Bilt
Engelse boeken in ontvangst

Tegen iedereen die aan het succes van de
containers heeft meegewerkt zeggen wij:
HÉÉL ERG BEDANKT.

Twello Klompenfeest en
diner: totale opbrengst:
€ 12.470,-

En speciaal alle lieve breisters die jarenlang
dekentjes, mutsen, kinderkleding hebben
De groep mensen, die het inpakken van de
gebreid: Bedankt, de kindjes blijven jullie
kleding in speciaal daarvoor bestemde dozen
dankbaar.
verzorgd, wordt steeds kleiner. Dit alles

Acties 2017
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Knypstermerke: verkoop
koffie en koek opbrengst:
€ 226,-

Fedde en Hannie Mulder,
50 jaar getrouwd! Hun
‘cadeau’ schenken ze aan
BmB. € 2.060,-

Plannen 2018
Bouwen met Bouma’s
zit
op Twitter. Volg ons:

@bouwenmetboumas
Bouwen met Bouma’s is
ook actief op Facebook.

Vind ons leuk:
Facebook.com/
bouwenmetboumas

Het succes van opleiding tot timmerman
schreeuwt om een vervolg, daarom moet
BmB op zoek naar twee vakbekwame leraren,
liefst met ervaring in de bouw, om zes weken
mee te gaan naar Zambia/Kaoma om daar les
te geven en mocht het (is zeer onwaarschijnlijk) onverhoopt nodig zijn mee te helpen in
de bouw.
BmB heeft zijn belofte aan Longe om vijf lokalen te bouwen nog niet helemaal ingelost,
tot nu toe zijn er drie gebouwd, dus nog
twee te gaan. Indien de financiën het toe
laten kan dit volgend jaar al, maar….. er is een
verzoek ingediend voor de sponsoring van 2
woningen. Als die sponsoring wordt toegekend dan is er de voorwaarde aan verbonden
dat dit project volgend jaar gerealiseerd
moet worden. Als u dit leest is waarschijnlijk
al een ja of nee bekend.

Waarom wil BmB woningen bouwen? Vanuit
verschillende kanten uit Kaoma kwam de
vraag: waarom bouwt BmB geen woningen?
Door woningen te bouwen levert BmB indirect een bijdrage aan de verbetering van het
niveau van het onderwijs en dan vooral in de
bush. Door woningbouw maak je het aantrekkelijker voor onderwijzers om daar te
onderwijzen. Bijkomend voordeel is dat BmB
huurinkomsten genereert, geld dat weer ten
goede komt aan de scholenbouw.
BmB is gevraagd om toch een muur te bouwen rond de projecten de school voor gehandicapten en mothershelter. Helaas blijkt
het nodig te zijn. Plannen genoeg, nu de
financiën nog, maar met uw steun kan BmB
verder bouwen.

Bestuur BmB

Bij de foto:
Huidige woning van
een onderwijzer

Stichtingsvergadering
Eén keer per jaar is er een stichtingsvergadering waarin het bestuur haar achterban informeert over uitgevoerde projecten, plannen
voor de toekomst ontvouwt en de boekhouding toelicht.

De stichtingsvergadering van 2018 zal worden gehouden op zondagmiddag 7 oktober,
om 14.30 uur in de parochiezaal van de St.
Mattheüsparochie, Midstrjitte 110, in Joure.
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Dankbetuiging uit Longe
Dankbetuiging voor de 1 x 3 klaslokalen
en schoolbanken
Met het bovengenoemde onderwerp
willen wij, de onderwijzers, leden van de
PTA en de hele gemeenschap van Longe,
u bedanken voor het prachtige geschenk
aan onze school.
Uit de grond van ons hart danken wij
BmB voor het goede werk wat u gedaan
heeft voor ons. Dit stimuleert onze leerlingen enorm. Ook dank voor het nakomen van uw belofte om te zorgen voor
schoolmeubels. Dit zal lang in onze gedachten blijven.
Moge uw goede werk en zorg voor de
ontwikkeling van de leermogelijkheden in
Zambia en speciaal in Western Province
Kaoma en voor Afrika blijven bestaan.
Moge God u zegenen met een lang leven.

Kasonde Kerries, hoofdonderwijzer
Kufanga C, PTA lid
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Deze nieuwsbrief is mede
mogelijk gemaakt dankzij
een financiële bijdrage van:
De Boer
Financieel en Fiscaal
Bakhuizen

Ook zij wensen alle
vrienden &
vriendinnen van
BmB een
zalig Kerstfeest en
een liefdevol 2018!

Echte Bakker Lenes
lenes.echtebakker.nl
Heerenveen
BIJ ONS………. in Harmelen
Restaurant 't Lekker eten bij
Wim en Sippie
Stasjons Kofjehús
Molkwerum
Glissenaar Verwarming
Harmelen
J.O.N.G. architecten Lemmer
www.jongarchitecten.nl
Haarsma Foodimpuls
www.haarsma.nl
Heerenveen

Helpt u Bouwen met Bouma’s verder bouwen? Om het u gemakkelijk te maken geven we u de mogelijkheid om een automatische machtiging af te geven. Vul onderstaande bon in en stuur deze naar:
Stichting Bouwen met Bouma’s, p/a Laan van het Kwekebos 348, 7823 LP Emmen. Namens de mensen
die wij mogen helpen: BEDANKT!

Doorlopende machtiging
Naam:
Adres:
Postcode:
Land:
IBAN:
Incassant_ID:
Kenmerk machtiging:

Waarvoor hartelijk dank!

S€PA

Stichting Bouwen met Bouma’s
Frederik Hendriklaan 26
8448 ME Heerenveen
Nederland
NL34 RABO 0114 020 906
NL24 ZZZ 0111 0258 0000

(door BmB in te vullen)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Bouwen met Bouma’s
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om eens per:

Fotografie:
Herman Bouma

STICHTING
BOUWEN MET BOUMA’S
Secretariaat:
p/a Wytse Bouma
Laan van het Kwekebos 348
7823 LP Emmen
+31 6 40 98 35 32
info@bouwenmetboumas.nl
www.bouwenmetboumas.nl
IBAN:
NL34 RABO 0114 020 906

maand/kwartaal/half jaar/jaar een bedrag van € ____________
van uw rekening af te schrijven wegens uw gift en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Bouwen met Bouma’s. Als u het
niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terug boeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:

_________________________________________________

Adres:

_________________________________________________

Postcode:

_____________ Woonplaats: ___________________

Land:

_____________ E-mail: _________________________________________________________

Rekeningnummer [IBAN]:

__________________________________________

Bank Identificatie [BIC]:

___________________________________ (alleen als u niet in Nederland woont)

Plaats en datum:

________________________________________________

Handtekening:

________________________________________________

K.v.K.: 011 102 58
ANBI-nr: 815 014 934
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