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De eerste Nieuwsbrief van de Stichting Tomoka Support
Hierbij wordt u de eerste Nieuwsbrief van de Stichting Tomoka Support (STS) aangeboden. Onze
Stichting bestaat sinds 1 februari 2011 en geeft hulp aan de allerarmsten op het platteland in Togo.
Samen met onze Togolese partnerorganisatie Tomoka zetten we ons in voor: schoon drinkwater,
latrines, onderwijs, fruitbomen en het bevorderen van gemeenschapsvorming (door bijv. het creëren
van eenvoudige sportmogelijkheden).
Het is de bedoeling de Nieuwsbrief één of twee keer per jaar te laten verschijnen om de nieuwste
ontwikkelingen, plannen en gebeurtenissen weer te geven. U, als belangstellende en/of donateur,
blijft zodoende op de hoogte van het wel en wee van onze Stichting en alle betrokkenen in Togo.
Nieuw bestuurslid Stichting Tomoka Support
Met ingang van 1 januari 2013 is Mevr. Maaike Nieboer toegetreden tot het bestuur van STS. Zodoende is de sinds augustus 2012 bestaande bestuursvacature gelukkig weer opgevuld. De overige
bestuursleden zijn:
Drs. Anjo van Delden, voorzitter
Ir. Peter van Leeuwen, penningmeester
Machteld van Delden, secretaris
Drs. Ramiz Elias, lid
Kerstactie 2012
De bij STS bekende donateurs en vrienden en bekenden uit het netwerk van de bestuursleden zijn
via de mail benaderd voor een bijdrage. Hier is royaal op gereageerd. Verder zijn er vogeltaartjes
verkocht op een verjaardagspartij van een vriendin. Deze actie heeft in totaal € 218,- opgebracht. In
totaal is €1300, - overgemaakt. Dit bedrag wordt/is besteed aan de aanschaf van enkele solar lampen
en het schooltje.
My World Event
Een afvaardiging van het bestuur heeft op 16 maart j.l. de bijeenkomst My WorldEvent in Gooiland in
Hilversum bezocht. Behalve het bijwonen van lezingen, films en workshops bestond de mogelijkheid
om te “speeddaten”: het voeren van korte gesprekken met vertegenwoordigers van ontwikkelingsorganisaties. En hier was het ons voornamelijk om te doen: het verkrijgen van informatie over het
aanvragen van ondersteuning en financiën t.b.v. de bevolking in het Togolese projectgebied.
Er zijn gesprekken gevoerd met: Cordaid, Impulsis, Aqua for all en Wilde Ganzen. De eerste twee
organisaties gaven direct in het begin van gesprek aan niets voor de Stichting te kunnen betekenen
o.a. omdat ze niet actief zijn in Togo. Ook Aqua for all werkt niet in Togo maar zag misschien toch
mogelijkheden voor hulp. De enige organisatie die daadwerkelijk op korte termijn iets voor onze
Stichting kan betekenen is Wilde Ganzen. Inmiddels is door STS èn de partnerorganisatie Tomoka in
Togo aan alle administratieve voorwaarden voldaan en zijn de formulieren naar Wilde Ganzen gestuurd. We hopen hiermee een financiële ondersteuning te krijgen t.b.v. de Actie
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Actie
4TOGO hopelijk i.s.m. Wilde Ganzen
De leerlingen van de vestiging Scheemda het Dollard College gaan de komende maand actie voeren
met als doel 3 waterputten in het projectgebied in Togo te realiseren. Bij de acties moet gedacht
worden aan o.m. het organiseren van een sponsorloop, fancyfair etc.
Samen met onze partner Tomoka in Togo is een ondersteuningsaanvraag voor dit project ingediend
bij Wilde Ganzen. Binnenkort vindt hierover een gesprek met Wilde Ganzen plaats. Bij toekenning zal
Wilde Ganzen de opbrengst van de actie met 55% verhogen! Inmiddels zijn er al enkele honderden
euro’s bijeengebracht.
YouBeDo
YouBeDo is een online boekwinkel waarbij de Stichting Tomoka Support sinds kort is aangesloten.
Van het door u te betalen bedrag gaat 10% naar een zelf te kiezen goed doel. Deze goede doelen
staan op de website van YouBeDo aangegeven. Men kan dan het goede doel van zijn of haar keuze
aanklikken. YouBeDo maakt 10% van het betaalde bedrag eens per maand over naar de rekening van
STS! Doen, u steunt ons zonder dat het u iets kost!

1%Club
Onze Stichting heeft zich aangemeld bij de 1%Club. Dit is een internationale marktplaats die slimme
ontwikkelingsprojecten koppelt aan mensen, geld en kennis. Het gaat daarbij m.n. om kleinschalige
projecten die men kan kiezen met de investering van tijd, geld of kennis.
Binnenkort kunt u ons vinden op www.1procentclub.nl , waar wij een project voor 2 latrines hebben
aangemeld. U kunt ons daarop rechtstreeks steunen. We hopen binnen een half jaar met uw steun
de benodigde € 1900,- bij elkaar te hebben gespaard!
Contact jeugdarts in Togo
Het bestuur heeft email contacten gehad met een Jeugdarts werkend in Togo, in een gebied dichtbij
‘ons’ gebied, met de hoop preventieve zorg te kunnen organiseren in ons werkgebied in Kanton Dawlotu Tutu. Wij zouden de expertise van deze arts en haar groep kunnen gebruiken om hun werkgebied te uitbereiden naar ons werkgebied.
Het bleek dat de arts en haar werkgroep momenteel bezig zijn om hun werk over te dragen aan mensen uit Togo die zelfstandig het werk kunnen voortzetten, wat maakt dat het samenwerken op dit
moment niet mogelijk is. Wij blijven aandacht geven aan het organiseren van de preventieve zorg en
eventueel verbetering van de medische zorg voor moeders en kinderen.

ANBI
De Stichting Tomoka Support is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) en is dientengevolge volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is
ook voor donateurs belangrijk. Men kan voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen
voor giften aan een instelling die een ANBI-beschikking van de Belastingdienst heeft. Alle giften aan
de Stichting Tomoka Support zijn dus aftrekbaar!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stichtingtomokasupport@kpnmail.nl ;KvK 51958198; Triodosbank 19.84.38.788 ; Anbi
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