
Beste vrienden,

Het zal jullie wel niet onbekend in de oren klinken dat we het als kleine organisatie in deze tijden van corona zeer 
moeilijk hebben om via kleinschalige acties sponsoring te verwerven voor onze projecten (school en 
gezondheidspost) in Liberia. Ook dit jaar blijft het immers moeilijk om op het terrein zelf allerlei acties te kunnen 
organiseren zoals onze benefietmaaltijd en de standjes op heel wat wereldmarkten.

Daarom durven we terug op jullie beroep doen om via enkele online acties toch de noodzakelijke fondsen te 
verwerven om onze mensen in Liberia, die van sponsoring afhankelijk zijn, toch enig perspectief te bieden.

We geven hierbij enkele mogelijkheden naar ieders voorkeur om een steentje bij te dragen;

- onze gekende wijnactie die we elk jaar rond deze periode opstarten met steeds gesmaakte wijnen (in bijlage een 
bestelbrochure)

- de mogelijkheid om Liberiaanse lagere schoolkinderen te sponsoren die anders
nooit de kans zouden krijgen onderwijs te volgen (€ 5/mnd) waarbij giften dit jaar
voor 45% fiscaal  aftrekbaar zijn. Een kind een jaar naar school helpen kan ook
door € 60 op de AoH-giftenrekening BE71 3900 4852 0869  te storten. Het kost je 
dan via het fiscaal voordeel nog € 33.

- de mogelijkheid om via online www.trooper.be aankopen een klein percentage
over te dragen aan onze organisatie, zonder dat dit jullie aankoopprijs beïnvloedt (uw vereniging Acres of Hope, 
daarna klik je door naar je favoriete webshop voor je aankoop).

We beseffen dat er van alle kanten beroep gedaan wordt op jullie vrijgevigheid, doch we willen en kunnen de 
mensen in Liberia niet in de steek laten met de gemakkelijke uitvlucht dat de corona epidemie ons belet om hen 
verder te helpen, zij die nog steeds herstellende zijn van een burgeroorlog en een ebola epidemie.

Alvast bedankt voor de aandacht en mogelijks jullie steun,

Groetjes van ons AoH-team,

Ludo, Diane, Lut, Marjolijn, Isabelle M, Mia, Isabelle D, Hilde, Kim, Lieve, Sofie, Wim en Kris

Acres of Hope vzw – Rozenlaan 14 – 9880 Lotenhulle – 0476 483 498 – lambrechtkris@yahoo.com

http://www.acresofhopebelgium.be   

giftenrekening met fiscaal attest: BE71 3900 4852 0869

wijnactie bestellingen via rekening: BE86 3904 2045 5750
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