Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klikt u hier

Onze organisatie heeft zich de afgelopen 25 jaar beziggehouden met repareren / koppelen van
voornamelijk drinkwaterleidingen. Het hebben van schoon drinkwater, überhaupt water, is van
essentieel belang voor een menswaardig bestaan. Voor ons is het inmiddels een vanzelfsprekend- heid
dat dit aanwezig is, helaas ontbreekt dit nog voor velen.
Zoals jullie weten zijn we met de nieuwbouw begonnen om al onze bedrijven onder 1 dak te
vestigen. Als klapstuk van de integratie. In dit kader hebben we als organisatie besloten
onze naam voor minimaal 2 jaar te verbinden aan de stichting KAP (www.skap.nl) die zorg
zal dragen voor een drinkwatervoorziening van een dokterspost en een school in Tanzania.

Om dit te verwezenlijken is een bedrag van € 25.000,- nodig.
We zouden het een mooi gebaar vinden als we deze organisatie tijdens de opening van onze
nieuwe locatie (oktober/november) deze cheque kunnen overhandigen. De volle 100 % zal
naar dit project gaan, deze organisatie is aangesloten bij ANBI (giften zijn goedgekeurd door
de belasting en dus aftrekbaar) Men zal openheid van zaken geven en ik zelf zal persoonlijk
in 2011 afreizen naar Tanzania om me op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen en
jullie middels foto’s en een nieuwsbrief informeren.

Om aan dit bedrag te komen hebben we een eigen website ontwikkeld:

www.waterfall.nu
*U kunt officieel sponsor worden.
Hiervoor hebben sponsorpakketten samengesteld.
Klik hier voor een overzicht van deze pakketten.

*U kunt direct een bedrag overmaken.
Met behulp van de onderstaande gegevens kunt u uw vrijwillige bijdrage overmaken op de
rekening van project waterfall.
Rekeningnr.: 1557.42.493 t.n.v. Huwa international pipeline products Inz. Waterfall
Bij doneren graag vermelden: Waterfall Donatie

*U kunt een machtigingskaart opsturen.
Klik hier om deze kaart te downloaden.

*Directeur Twan van Heesch en enkele medewerkers gaat de 4-Daagse
te Nijmegen lopen.
Ook deze actie kunt u sponsoren Klik hier voor meer informatie.

*Klik hier om het proces van de nieuwbouw volgen.
Helpt u mee onze droom te verwezenlijken? Met vriendelijke groet en we hopen van
harte dat u dit project wilt sponsoren. Twan van Heesch, Managing Director
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