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Speciale editie!!!

Sinds september dit jaar heeft het Breadfruit House een eigen

plek. Voorheen draaide Marieke het Breadfruit House

programma op scholen en hoewel we dankbaar zijn dat

scholen ons wilden ontvangen, waren we hier beperkt in ons

aanbod van programma.

Daarom zijn we heel blij en trots dat we na lang zoeken een

geschikt gebouw gevonden hebben. Het heeft veel ruimte en

de mogelijkheid tot het geven van een divers programma en

het verstrekken van een warme lunch. Een prettige en veilige

omgeving is belangrijk voor de vaak getraumatiseerde

kinderen. Ook veilig vervoer van school naar het Breadfruit

House en terug is geregeld.

 Een lokale timmerman heeft bankjes en een kast  gemaakt en deze

fel groen en rood geverfd. Marieke en Pamela, onze

penningmeester, hebben er een Breadfruit House van gemaakt

met kleurige posters, boeken en kussens voor de leeshoek.

 

Lieve donoren van Breadfruit House, 

Wat hebben we veel bereikt in het afgelopen jaar! Allereerst

onze dank aan jullie, zonder jullie hulp hadden we dit nooit

voor elkaar gekregen. Daarom hierbij een overzicht waar we

staan, wat onze plannen zijn en hoe jullie ons ook in de

toekomst kunnen blijven steunen. 

https://www.facebook.com/breadfruithousedominica
https://www.instagram.com/breadfruithouse/
https://www.linkedin.com/company/breadfruit-house-dominica-foundation/
https://breadfruithousedominica.com/


een vast onderdeel te worden naast het primaire

schoolcurriculum in Dominica;

het programma uit te bouwen van de succesvolle pilots, die nu

op twee scholen hebben gedraaid, naar een totaal van jaarlijks

24 cursussen voor tenminste 200 leerlingen per jaar;

15% van de kinderen met een traumatische ervaring in

Dominica te bereiken met ons programma. Recente data zijn

niet beschikbaar, maar gebaseerd op het schoolhoofd's

praktijkervaringen van de grootste lagere school in Dominica is

ons programma geschikt voor 85% van de leerlingen;

de kinderen van Dominica hun eigen creativiteit als instrument

te geven om weerbaarder te worden en ook in de toekomst

beter met eventuele tegenslag(en) om te gaan.

"Dat het Breadfruit House een succes is, blijkt wel uit de

geweldige reacties van onze eerste groep kinderen die we

op 11 oktober mochten ontvangen, zoals "wat is het hier

gezellig!", "mogen we elke dag komen?" en "kunnen we

blijven slapen?".

Daarbij blijkt de leeshoek een fijne plek om even uit de

drukte van de groep te stappen.
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Breadfruit House is ANBI gecertificeerd.

Met trots melden we dat Breadfruit House ANBI

gecertificeerd is, waardoor giften in Nederland belasting

aftrekbaar zijn. Als jullie onze 5 jaren plannen willen

ondersteunen bestaat de mogelijkheid van een 5-jarig

donorcontract, waarop de belastingdienst geen

drempelbedrag toepast. 

Meer informatie op belastingdienst.nl en ANBI.nl.

 

Wij zijn blij met elke donatie, ongeacht het bedrag. Om inzicht te geven wat we per bedrag kunnen

doen geven we hier een overzicht van de kosten 2023 voor het Breadfruit House programma.

Breadfruit House programma voor 10 weken

Volledig programma per kind 1)             € 150

Warme lunch en materialen per kind     €   25

Vervoer Breadfruit House per kind         €   15
1) kosten per programma zijn inclusief inhuur kok, vervoer, etenswaren, materialen en huur

Doneren kan rechtstreeks op onze bankrekening: NL93RABO0324 0834 32 ten name van 

Breadfruit House Dominica Foundation. Het 5-jarig donorcontact vind je via deze link. 

En natuurlijk kun je contact opnemen met onze penningmeester via email:

treasurer@breadfruithousedominica.com.

Namens alle kinderen en het bestuur heel hartelijk dank voor jullie steun!
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"Investeren in een kind, is
investeren in de toekomst"

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi
https://anbi.nl/
https://breadfruithousedominica.com/anbi-informatie/
https://breadfruithousedominica.com/wp-content/uploads/2022/10/Onderhandse-overeenkomst-periodieke-gift-in-geld-exemplaar-voor-BFHD-23072022-form-schenker-3.pdf

