UPDATES Stichting Bakasso (10-08-2022)
De hoogste tijd:
Een mens kan veel, maar niet alles tegelijk. Dus het was even wachten op nieuws.
En nieuws hebben we zeker.

I DO Project afgesloten
Degene die ons volgen, weten dat wij eind juni afscheid
hebben genomen van de studenten van het I DO project
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij waren een
enorme steun voor mij als voorzitter. We hebben goed
samengewerkt, ik heb veel bijgeleerd en er is veel
gerealiseerd Niko die naast mij staat, kijkt vanaf zijn
stageplek in Singapore nog af en toe met website
dingetjes mee.

Een nieuwe website in vier talen
Jawel, we hebben een nieuwe website in het Engels en die is
ook in het Nederlands, Frans en Duits. Er zitten nog wel een
paar gekke vertalingen in, maar dat gaan we nog oplossen.
We hebben de website nu in eigen beheer.
De nieuwe extensie is www.bakasso.org en het emailadres
eindigt nu ook op .org. (in plaats van .nl)
Ik zou zeggen: Neem een kijkje!

Twee mooie geldbedragen ontvangen
Op 23 mei hebben wij van Stichting Sint Nicolaas Actie
Delft € 4.000 in ontvangst mogen nemen. Dit bedrag is
door hun vrijwilligers rondom de Sinterklaasdagen
bijeengebracht. Dank!
Eind juni ontvingen wij € 1.665 van de collega’s van
AVROTROS. Overgebleven punten van de giftkaart van
Tintelingen konden aan een goed doel worden
geschonken en dat hebben velen gedaan. Dank!
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Bezoek Negenmaandenbeurs
Op vrijdag 13 mei heb ik de Negenmaandenbeurs bezocht en
had ik een mooie flyer bij mij om uit te delen. Ik heb met veel
bedrijven gesproken of zij in de toekomst iets voor ons kunnen
betekenen. We hebben veel positieve reacties gekregen, onder
andere;
Van Kraamzus hebben wij verloskundige uniformen en
babyweegschalen gekregen.
Van Bumbo International in Breda hebben wij een aanhanger vol
met Changing Pad, Boosterseat en Step ‘n Potje mogen
ophalen.
Extra verdieping boven hoofdingang

Eind juni is besloten om boven de hoofdingang van
het ziekenhuis een extra verdieping te bouwen,
waarin vier extra onderzoekskamers /kantoren
worden gerealiseerd.
De nieuwe fundering is inmiddels gelegd.
Je kunt in je eentje niet een stichting runnen en daarom zijn
vrijwilligers zo belangrijk….
Ik ben dan ook zo blij dat Marloes van Empelen zich officieel als
vrijwilliger bij onze stichting heeft aangesloten. Zij heeft bijna haar
post Hbo-opleiding fondsenwerven afgerond en samen hebben
wij onze eerste fondsaanvraag verstuurd.
Wil jij ook iets voor onze Stichting Bakasso betekenen? Kijk op de
nieuwe website bij Suport -Volunteers of neem als je meer wilt
weten contact met mij op. j.schraauwers@bakasso.org
of 06-21974633

Dank aan iedereen, die ons steunt of heeft gesteund, en weet: Alleen met jullie bijdragen kan de
stichting de vrouwen in Guinee daadwerkelijk helpen en het ziekenhuis afbouwen.
En voor wie nog twijfelt; Je kunt via onze nieuwe website eenvoudig een vaste maandelijkse bijdrage
instellen. In de meeste gevallen zijn donaties, zoals aan onze ANBI-stichting, aftrekbaar bij de
belastingen.
Met vriendelijke groet,
José Schraauwers, oprichtster en voorzitter
Naar de website, aanmelden sociale mediakanalen of doneren?
Ga naar: https://linktr.ee/bakasso.nl
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