Stichting Obed ondersteunt het gezinshuis "Casa Nadina" in Ghimbav, Roemenië.
In Casa Nadina hebben kinderen die door hun ouders zijn achtergelaten in het
ziekenhuis een kans om op te groeien in een gezinssituatie.
Deze kinderen krijgen elders geen kans op ontwikkeling en worden weggestopt in
een weeshuis. Stichting Obed wil deze kinderen een kans geven op een normale
ontwikkeling. Casa Nadina zal ruimte bieden voor de opvang van 6 kinderen.
Daarnaast hopen we ook een inspiratie voor de omgeving te zijn, waarbij meerdere
gezinshuizen mogen ontstaan. Ook ondersteunt Stichting Obed bestaande lokale
projecten op het gebied van ontwikkeling van kinderen in een moeilijke positie.
Als stichting hebben wij de wens om het huidige pand, wat momenteel gehuurd wordt,
in eigendom te verkrijgen. De reden hiervoor is dat aanzienlijke investeringen in het
pand noodzakelijk zijn. Om op een financieel verantwoorde wijze onze doelstelling,
het bieden van een veilig thuis, te kunnen realiseren is het noodzakelijk om tot
aanschaf over te gaan.
Om het pand aan te schaffen, te verbouwen en een stuk nieuwbouw te realiseren is
veel geld nodig. In totaal gaat het om € 300.000,- voor aanschaf van de 3000 m2 waar
het pand op staat.
Het huis heeft de toepasselijke naam Casa Nadina gekregen, wat "huis van hoop"
betekend. Helpt u mee om hoop te kunnen bieden aan deze kinderen en hun
omgeving?
U kunt ons helpen door één of meerdere m² te sponsoren. Op de achterkant van deze
flyer kunt u een machtingsformulier vinden. Ook kunt u hier gegevens vinden om zelf
een bijdrage over te maken.
Namens het bestuur hartelijk dank,
Dick Verlaan

SEPA eenmalige Europese incasso machtiging

Hartelijk dank dat u het werk van Stichting Obed wilt ondersteunen! Samen met
uw hulp hopen wij zo spoedig mogelijk over te kunnen gaan tot het aanschaffen
van het pand en de benodigde aanpassingen te kunnen gaan doen.
Ik wil Stichting Obed graag sponsoren met:

m²

Elke m² vertegenwoordigd een waarde van € 100,Ik machtig Stichting Obed om dit bedrag eenmalig rond de 27e van de
maand af te schrijven van mijn bankrekening.
Ik maak het geld zelf over op de bankrekening van Stichting Obed

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

IBAN

E-mail

Ondertekening:
Plaats

Datum

Handtekening

Stichting Obed is een erkende ANBI-instelling. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.
U kunt dit formulier inleveren bij één van de bestuursleden of per mail via:
penningmeester@stichtingobed.nl of per post Kiefkampsweg 1 8166 JW Emst
Indien u het niet eens met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank. U kunt ook uw bank verzoeken om een incasso tegen te houden voorafgaand aan het moment van
afschrijven. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
U herkent het incasso van Stichting Obed aan het volgende incasso-ID: NL39ZZZ600332660000 Stichting
Obed is gevestigd aan de Kiefkampsweg 1, 8166 JW te Emst.

