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Startkapitaal bereikt!!
Om het tehuis in Kenia te kunnen openen hebben we
€ 6000,00 euro nodig. Dit om het tehuis te kunnen
voorzien van alle basisbenodigdheden. Denk hierbij
aan bedden, matrassen, kasten, keukenspullen etc.
Op 29 juni 2012 zijn we begonnen met de eerste
actie om ons startkapitaal te bereiken. Dit was een
flessenbonnenacie bij de C1000 in Geffen. Na deze
actie volgden meerdere acties. Zo hebben we
deelgenomen aan een aantal Car Boot Sales, waar we
vele gedoneerde tweedehandse spulletjes hebben
verkocht. We hebben ook deelgenomen aan de
boerenmarkt genaamd: Effe Noar Geffe, waar we
middels een loterij een mooi bedrag hebben weten op
te halen. En dit allemaal met gedoneerde prijzen.
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Stichting BeHoCa is niet alleen maar geholpen met
geld. Zo heeft bijvoorbeeld Creativos in Geffen geheel
gratis ons logo ontworpen. Café-zaal de Gouden
Leeuw heeft de zaalhuur en koffie en thee gedoneerd,
waar wij gebruik van hebben gemaakt tijdens onze
informatieavond. Één van onze bestuursleden heeft
onze mooie website gedoneerd en onderhoud deze.
En we hebben bijvoorbeeld een super mooi
promotiefilmpje mogen ontvangen van VL Designs.

Dit zijn nog maar een aantal voorbeelden van alle
acties en donaties. Wij zijn enorm vereerd met zoveel
aandacht, hulp en belangstelling en danken iedereen
voor hun donatie en inzet!
Zonder jullie was het bereiken van ons startkapitaal
niet mogelijk geweest. Bedankt!!

Maar wij gaan door
Ondanks dat we het startkapitaal hebben bereikt,
gaan wij door met het organiseren van acties en
evenementen. Dit om ons startkapitaal aan te vullen.
Met al het extra wat wij ophalen, kunnen wij namelijk
weer meer uitvoeren. Zo kunnen we met extra geld
zorgen dat alle jongens bij opname een uitgebreid
medisch onderzoek krijgen. En dit niet alleen wanneer
er gezondheidsklachten zijn. Zo kunnen we ziektes
eerder signaleren. Tevens is het van belang dat de
jongens wat om handen hebben om te doen.
Maar wij zijn niet de enige die activiteiten hebben
georganiseerd.
Zo heeft bijvoorbeeld Hanex een donatie gedaan met
hun opbrengst van Effe Noar Geffe. Avans Hogeschool
in Den Boch heeft alle afgeschreven boeken verkocht
en de opbrengst aan ons gedoneerd. En de KVO heeft
de opbrengst van hun Kienavond gedoneerd. Ook
tijdens de Tonproat avonden in Geffen is een bedrag
opgehaald en deze is eveneens aan ons gedoneerd.

We kunnen dan gereedschap, verf en andere knutselen bakspullen voor ze kopen. En met extra geld
kunnen we natuurlijk ook een buffer opbouwen, dit
voor eventuele onverwachte uitgaven.
We gaan dus gewoon door en alle acties en donaties
blijven dus van harte welkom!
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Maandelijkse donaties
Met het startkapitaal alleen zijn we er nog niet.
Wij hebben ook maandelijkse donaties nodig.
Dit om continuïteit en stabiliteit te kunnen bieden aan
de jongens die wij opnemen. Stabiliteit is voor hen
erg belangrijk. Stabiliteit zorgt voor veiligheid en dit
is iets wat de jongens nodig hebben. Zij moeten er
van op aan kunnen dat ze veilig zijn en dat ze krijgen
wat zij nodig hebben.
Alleen zo kunnen wij deze kinderen ondersteunen in
het bereiken van een gezond en kansrijk volwassen
bestaan.
1 kind kost € 100,00 euro per maand. In deze kosten
zijn alle kosten berekend die direct en indirect met
het kind te maken hebben. Denk hierbij aan de
huurkosten van het pand en personeelskosten, maar
ook aan scholing, voedsel en kleding.
Deze kosten zijn berekend met een bezetting van
15 kinderen. Dus bij minder kinderen zullen de
kosten per kind stijgen.

Streefdatum start van het tehuis
Van vele mensen krijgen wij vaak te horen “wanneer
beginnen jullie?”.
Nou….wij kunnen beginnen met het openen van het
tehuis wanneer we zeker zijn van ons maandbedrag.
Als wij zekerheid hebben over € 1500,00 per maand
kan Melissa vertrekken en haar tehuis openen in
Kenia.
Maar aangezien er in maart verkiezingen zijn wachten
we deze even af. Dit omdat na de laatste
verkiezingen van 2008 er een kleine burgeroorlog is
ontstaan.
We willen natuurlijk snel beginnen maar veiligheid en
financiële stabiliteit is een pre om te beginnen.

Donaties zijn al mogelijk vanaf € 5,00 per maand.
Tevens is het mogelijk om een kind financieel te
adopteren. Dit kan al vanaf € 25,00 per maand en het
leuke hieraan is dat het persoonlijker is. Want een
financieel adoptiekind betekent dat er ook contact
kan worden onderhouden met het kind!
Momenteel kunnen we al 3 kindjes opnemen. Nu de
andere 12 nog!

“Een enkel kaarsje kan in het donker
veel licht geven”
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