
AAN: 

 

Alkmaar 

 
Betreft: Verzoek donatie voor activiteiten van Stichting Afrikontact Promotions. 
 
Geachte mevrouw, heer:  

 

Stichting Afrikontact Promotions stelt een samenleving voor waarin de jeugd in Afrika de kans krijgt om naar 
school te gaan en daar hun toekomst te bouwen in plaats van de reis naar Europa als optie te zien.  

 
Kinderen moeten in een veilige omgeving naar school kunnen gaan waar respect, interesse, solidariteit, binding en 
betrokkenheid aanwezig zijn. 
 
De Stichting Afrikontact Propmotions ondersteunt sinds 2018 de basisschool Ecole Privée Laïque Bilingue de 
Bonantonè, een wijk in Douala, de economische hoofdstad van Kameroen.  
 

In 2018 waren er geen lesboeken, lazen de leerkrachten voor uit hun eigen boek of vanaf het schoolbord, het 
gebouw was vervallen en er konden slechts drie lokalen gebruikt worden. 

De ontwikkeling die deze school sindsdien doormaakte, is voorzichtig positief en veelbelovend: er zijn nieuwe 
schoolbanken aangeschaft, de school heeft een nieuwe verflaag gekregen en er is een nieuw hek rondom de school 

geplaatst. In de toekomst hopen we er de beste school van het dorp van te maken. 

Vanaf 2020 hopen we genoeg geld in te zamelen om de school te verbouwen en te moderniseren. Ook willen we 
bijdragen aan buitenschoolse activiteiten en de professionalisering van het schoolteam.  

Het schoolteam zet de financiële steun van onze stichting in voor: 

• Schoolgeld voor 40 kinderen; 
• Leermiddelen voor de kinderen (o.a. werkboeken rekenen en taal, schriften, pennen)         

• Wekelijks 1 voedzame maaltijd voor alle leerlingen; 

• Professionalisering team (onder andere computeronderwijs en wekelijkse intervisie); 

• Lesboeken voor de leerkrachten; 
• Inrichting van zes klaslokalen; 

• Renovatie van de veranda; 

• Opknappen gemeenschapsruimte in school; 
• Inrichting van schoolbibliotheek (met Engels- en Franstalige boeken); 

• Buitenschoolse activiteiten (sport, dans en cultuur). 
 
Met deze brief vragen wij u om donateur te worden van Stichting Afrikontact Promotions. Elke donatie, groot of 

klein, is meer dan welkom. Hiermee maakt u onze huidige en toekomstige activiteiten mogelijk. Wij zullen u dan op 

onze website met logo en door link vermelden als donateur.  
Onze website kunt u vinden onder de naam: www.afrikontact.nl. 

 
Elke gift is voor u fiscaal aftrekbaar, want Stichting Afrikontact Promotions is goed gekeurd als een Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
Bijgevoegd formulier kunt u invullen als u donateur wil worden. 
Wij hopen te mogen rekenen op uw genereuze steun. 

 

Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur, 



 

 
Patrick Ngambi, 
Voorzitter. 
 
DONATIEFORMULIER 2021 
 

 

Naam bedrijf/instelling/organisatie: …............................................................................................. 

 

Naam contactpersoon: ….................................................................................................................... 

 
Adres en woonplaats: …..................................................................................................................... 

 
Telefoon: ….........................................................................................................................................  

 

E-mail: …...................................................................................................................... ...................... 

 
Website: …................................................................................................................... ....................... 
 
 
Ja / nee, ik /wij wil(len) de Stichting Afrikontact Promotions  graag ondersteunen. 
 
 
Zo ja, wij worden donateur voor een bedrag van E …............................  

 
Graag een bedrag naar keuze over te maken naar NL 44 INGB 0009 1455 52 ten name van Stichting Afrikontact 

Promotions 
 
Ja / nee, wij willen graag met naam, logo en link vermeld worden op de website van Stichting Kompas 

Nederland. 
 
U stuurt ons per e-mail hiervoor de benodigde gegevens. 
 
 
 
 
Datum: 

 
…..................................... 

 
 
 
 
Handtekening: 

 
…..................................... 

 
 
Dit donatieformulier gaarne sturen naar: 

 
Stichting Afrikontact Promotions  
Vennewaard 346  
1824 KM Alkmaar 
info@afrikontact.nl / www.afrikontact.nl  
 
Stichting Afrikontact Promotions dankt u voor de bereidwillige bijdrage! 

mailto:info@afrikontact.nl
http://www.afrikontact.nl/

