werken aan vrede
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DONATIEFORMULIER
Met uw donatie draagt u bij aan de betaling van de structurele
maandelijkse kosten van de salarissen, het eten en de medicijnen van
de vaste medewerkers van Here Bugu. Op de website en de blog kunt
u volgen hoe uw bijdrage wordt ingezet. (www.rondombaba.nl)

Foto: Daniel Maissan

Donatieformulier

Ik steun de stichting Rondom Baba en stort maandelijks
een bedrag van:
€5

€ 7,50
€ 10wil in Mali,
€ 25
. . . stad(ander
Stichting
Rondom Baba
rondom de
Mopti,bedrag)
investeren

“De wereld is als een kom water,

in ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied waarbij

als je gedronken hebt,

Door ondertekening
vanvan
ditde
formulier
u toestemming
aan is.
duurzaamheid
projectengeeft
een belangrijk
uitgangspunt
Stichting Rondom Baba doorlopende incasso-opdrachten te sturen
Daarom
de stichting Rondom
Baba
helpen en stort
naar uw bank
om wil
hetikbovengenoemde
bedrag
maandelijks
af te maandelijks
een bedrag van:
schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening te af
te schrijven overeenkomstig
de opdracht
Rondom
Baba.
€ 5,00
€ 7,50
€ 10,00van stichting
€ . . . . . (ander
bedrag,
maximaal € 25,00)

Naam:
Adres:		

__________________________________
m/v
Ik machtig
hierbij de stichting Rondom Baba tot wederopzegging
bovengenoemd bedrag maandelijks af te schrijven van mijn

__________________________________

bank-/girorekening:

		

__________________________________

Land:		

__________________________________

E-mail: 		

Naam:
__________________________________

M/V

Adres:
Telefoonnr:
__________________________________
Postcode:
Woonplaats:
Rekeningnummer:
Telefoon:
E-mail:

Handtekening:

Datum:

Handtekening: __________________ Datum: _________
Stuur dit formulier op in een voldoende gefrankeerde envelop naar
Stuur dit donatieformulier in een voldoende gefrankeerde
envelop naar:

Stiching Rondom Baba
Stichting Rondom Baba
p.a. Molslaan
105
p/a Molslaan 105
2611 RK Delft
2611 RK Delft
Nederland
Incassant ID:
BlijfNL87ZZZ273046910000
op de hoogte via www.rondombaba.nl
Kenmerk: Incasso einde maand
Rekeningnummer: NL98TRIO 0784740593
Op ieder gewenst moment kunt u uw machtiging weer intrekken. Ook kunt u, binnen
30 eens
kalenderdagen
afschrijving,
uw bankgirokantoor
om terugbetaling
verzoeken.
Als u het niet
bent metnadeze
afschrijving
kuntofdeze
laten terugboeken.
Neem
hiervoor binnen 56 kalenderdagen contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
Stichting Rondom Baba is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit
betekent dat een schenker zijn/haar bijdrage kan aftrekken van de belasting

geef je hem door aan de ander
opdat die ook kan drinken.”
Afrikaans spreekwoord

