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Sponsoren & donateurs 2017

In de nieuwsbrief van april 2017 is duidelijk
geworden wat de minder leuke gevolgen zijn
voor onze stichting en onze projecten. Door
de economische situatie in Suriname loopt
het terugbetalen door veel studenten
zodanige vertraging op, dat er op dit moment
geen buffer is om nieuwe studenten te laten
studeren.

EY Jewelry, Marissa Eykenloof
Als stichting zijn we blij met elke euro. In november
heeft de stichting een aanbod van Marissa Eykenloof
gekregen. Zij biedt in haar webshop zelfgemaakte
sieraden aan.
Op https://www.marissaeykenloof.com kunt u
vrijblijvend een kijkje nemen of er iets leuks voor de
kerstdagen bij zit. Zij heeft 3 ‘Charity- armbandjes’
speciaal ontworpen voor Care4shareSuriname.

Toch willen we 2017 positief afsluiten, want er
zijn met alle studenten goede afspraken
gemaakt. Zij gaan hun laatste studiejaar op
eigen kosten afronden. Eén studente van deze
groep werkt inmiddels als arts-assistente en
start met terugbetalen, zodra haar financiële
situatie dat mogelijk maakt.
Op onze wachtlijst staan nog 5 studenten
voor de ADEK en 2 voor de IMEAO.
Totaalkosten voor de ondersteuning zijn circa
SRD 9200 (Surinaamse Dollars). Met de
huidige koers staat dit gelijk aan een
tegenwaarde van circa € 1050,-.

De stichting biedt hulp aan elk kind
ongeacht afkomst, nationaliteit of religie!

We hebben afgesproken dat van elk verkocht
armbandje 15% gedoneerd wordt aan onze stichting.
We zijn Marissa hier erg dankbaar voor!

4Morgen
Als u uw inkopen doet via 4Morgen en u kiest als
goede doel voor Care4shareSuriname, dan
ondersteunt u onze projecten in Suriname zonder dat
het u extra geld kost. Meer hierover leest u op de
website www.4morgen.org
Care4sharesponsorgroep
De collectanten van de Care4sharesponsorgroep
kunnen overal in het land staan. Uw bijdrage komt ten
goede aan onze projecten in Suriname!
Sponsors & donateurs
Zonder onze sponsoren en donateurs zou Stichting
Care4shareSuriname helemaal niet kunnen bestaan.
Hierdoor konden wij 29 studenten één of meerdere
jaren een studiefonds aanbieden sinds 2013.
Meer informatie?
Op www.care4sharesuriname.nl vindt u naast
algemene informatie ook de nieuwsbrieven en
jaarverslagen van de afgelopen jaren. Op onze
facebook-pagina care4sharesuriname vindt u het
laatste nieuws over onze studenten…en meer!

Studenten 2017-2018
Voor het jaar 2017-2018 willen we 10 studenten
ondersteunen met de hulp van sponsoren:
5 van de Adek (Universiteit),
2 van de IMEAO (economie/administratie)
3 van de NATIN (Natuur Technisch Onderwijs).
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