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plak hier een  
postzegel



Helpt u mee?

Omdat de stichting een 
initiatief is van particulieren, 
vragen wij hulp in welke 
vorm dan ook. Het mag 
door donaties zijn maar 
ook door eigen ontwikkelde 
acties.

Elke cent is voor de  
kinderen!

Stichting Gelijke Kansen 
Kindertehuizen Kenia

Waardhuizen 27 
4287 LP Waardhuizen

www.gelijkekansen.org
info@gelijkekansen.org

IBAN NL96RABO0103484620
BIC RABONL2U
KvK 18081819



SEPA-Machtiging
Kenmerk: doorlopende SEP-machtiging

Postadres: 
Stichting Gelijke Kansen Kindertehuizen Kenia 
Waardhuizen 27
4287 LP   Waardhuizen (Nederland)

Hierbij machtig ik de Stichting Gelijke Kansen 
Kindertehuizen Kenia tot wederopzegging het 
volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven:

€______________________   (bepaal zelf uw bedrag)
Afschrijving van bovenstaand bedrag per: 
 maand       kwartaal       jaar      éénmalig

Voorletters en naam
__________________________________________________m / v 
Adres
________________________________________________________
Postcode en woonplaats
________________________________________________________
Telefoon
________________________________________________________
Email
________________________________________________________
Rekeningnummer (IBAN) en BIC
________________________________________________________
Plaats en datum
________________________________________________________
Handtekening
________________________________________________________
 Ik ontvang de nieuwsbrief graag per email

Gelieve dit machtigingsformulier (graag voldoende 
gefrankeerd) naar ons postadres te versturen.

IBAN:   NL96RABO0103484620
BIC:  RABONL2U
KvK-nummer: 18081819
Incassant-ID: NL46ZZZ180818190000

Stichting Gelijke Kansen Kenia

'Met een volle maag kun je kennis opnemen en onderwijs is de brug  
naar een beter leven buiten de sloppenwijken.' 

Dat is de gedachte achter het project Gelijke Kansen. Straatkinderen in Kenia 
hebben weinig tot geen toekomst en die proberen wij hen te geven door directe 
en kleinschalige hulp te bieden met ondersteuning van de lokale bevolking.

Onze Projecten
Stichting Gelijke Kansen Kindertehuizen Kenia financieert een kindertehuis en een 
kinderdagopvang in Kenia. Het St. Dorcas kindertehuis in Nairobi (130 kinderen) 
en het Child Support Kenia in Mombasa (60 kinderen).

Beide zijn officieel geregistreerd en staan garant dat de kinderen goed onderwijs 
zullen ontvangen. Zij werken nauw samen met de lokale bevolking om een 
bijdrage te leveren aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem, 
namelijk de straatkinderen in Kenia een toekomst te bieden door hen onderdak, 
voedsel en opleiding te geven. 

Werkwijze
Gelijk Kansen biedt alleen materiële hulp en ondersteuning. Wij sturen geen geld 
maar werken met concrete goederen, zodat de hulp aankomt bij degene die het 
nodig hebben. Wij doen er alles aan om giften om te zetten naar directe hulp 
voor de kinderen, in de vorm van: voedsel, drinkwater / waterpomp, sanitaire 
voorzieningen, gebouwen, meubelen, bedden, boeken, lesmateriaal, studie en 
examens Regelmatig laten wij in onze nieuwsbrief en via de website zien welke 
acties zijn ondernomen. 

Vrijwilligers
Alles wat u doet voor de kinderen komt direct goed terecht omdat de stichting 
geen mensen in dienst heeft. Al het werk geschiedt op vrijwillige basis. Inkomsten 
en uitgaven worden jaarlijks door accountants gecontroleerd en jaarrekeningen 
en statuten zijn beschikbaar ter inzage of in kopie verkrijgbaar, stuur hiervoor een 
email naar info@gelijkekansen.org.

Onze Missie
'Onze missie is het ondersteunen van St. Dorcas Kindertehuis in Nairobi en 
Child Support Kenia in Mombasa in zowel financieel opzicht als met kennis, 
kunde er ervaring. Om ontwikkeling van zowel de kinderen als lokaal bestuur te 
bevorderen. Het doel is om uiteindelijk een hogere mate van zelfredzaamheid te 
creëren om in de toekomst zelfvoorzienend te zijn.' 


