Nieuwsbrief Stichting A.S.L. –Ayubowan Sri Lanka nummer 3 – April 2016
U ontvangt hierbij de derde editie van onze nieuwsbrief, het bijzondere project van Jeannette Otemann uit
Arnhem. Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de gebeurtenissen
van het afgelopen half jaar. Veel leesplezier !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In deze nieuwsbrief:
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Goed nieuws want 5 mei vertrekt Jeannette weer
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voor een nieuwe missie naar Sri Lanka.
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Helaas is het te besteden bedrag nog niet zo
4. Promotiemaand April
groot, maar we hopen dat er nog donaties binnen
5. Rommelmarkt 12 juni
gaan komen voor 5 mei.
6. Nieuwe Filmpjes op YouTube
De stichting heeft nog steeds de ANBI status, dat
7. Vrijwilligers gezocht
betekend dat de giften die op het
8. Nieuwsbrief
rekeningnummer van de stichting binnenkomen,
9. Foto impressie reis november 2015
door de gevers als aftrekpost in aanmerking
10. Contactgegevens
komen.
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1. Uitgave items reis november 2015
6872846 van Stichting A.S.L – Ayubowan Sri Lanka)
-------------------------------------------------------Jeannette is afgelopen november weer in Sri
3. Jaarverslag 2015
Lanka geweest. Ook deze keer heeft Jeannette,
Begin januari is ons eerste jaarverslag
dankzij jullie steun weer veel spullen kunnen
verschenen.
uitgeven in Sri Lanka. Naast 150 (!) brillen,
Leuk om nog eens te lezen wat er in 2015, met
knuffels, babykleding en 22 gehoorapparaten ook
hulp van jullie, allemaal is bereikt !
de volgende revalidatiemiddelen:
Ook tref je daarin de financiële verantwoording
4 okselkrukken.
aan van het afgelopen jaar.
1 elleboogkruk
Je vindt het jaarverslag op onze website, op de
5 looprekken
volgende link:
1 driewieler
2 bedden met elk een matras
http://ayubowan-sri-lanka.webnode.nl/statuten1 toiletstoel
en-beleidsplan/
1 bijdrage aan de bouw van een toilet
2 kinderrolstoelen
8 binnen rolstoelen
4 buiten rolstoelen
135 rugzakjes voor schoolkinderen en 45 x
schoolspulletjes
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4. Promotiemaand april 2016
April 2016 houden we weer een promotiemaand
om de stichting meer bekendheid te geven, zowel
in Arnhem, als landelijk.
Dit betekent het aanschrijven van fondsen,
plaatsen van nieuwsberichten op diverse
websites, aanschrijven van kranten en dagelijks
een berichtje op facebook.
Heeft u nog een leuk idee om de stichting te
promoten ? Laat het ons weten, wij zijn erg blij
met nieuwe ideetjes.
-------------------------------------------------------5. Rommelmarkt 12 juni

U vind de filmpjes op:
https://www.youtube.com/channel/UCbQlu8awK
1XPS9l5qBXe_AA
-------------------------------------------------------7. Vrijwilligers gezocht
Stichting ASL is een kleine stichting.
En wij zijn op zoek naar uitbreiding van
helpende handen.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons
kunnen helpen met o.a. promotie,
fondsenwerving, beheer van de social media
tools die de stichting heeft (zoals Twitter e.d.).

Op 12 juni staat stichting ASL weer op de Luikse
Markt in Elst. Daar gaan we, net als in 2015, de
hele dag spulletjes verkopen. Van de opbrengst
kunnen we dan weer hulpmiddelen kopen in Sri
Lanka.

Heeft u een idee, of ruimte in uw agenda om iets
te kunnen doen voor de stichting dan horen we
het graag. Of kunt u artikelen schrijven voor
kranten en websites ?
Neem dan contact met ons op.
Kom gerust langs die dag om een kijkje te nemen
op onze kraam, of voor een “ Meet-and-Greet”
met de stichting en met Jeannette.
En heeft u nog spulletjes die we goed kunnen
verkopen dan houden wij ons natuurlijk
aanbevolen
-------------------------------------------------------6. Nieuwe filmpjes op Youtube
Sinds deze winter staan er weer nieuwe filmpjes
op Youtube, deze keer gemaakt tijdens de reis in
November/December 2015.
De moeite waard om eens een kijkje te nemen.
Niet alleen ziet u de uitgifte van de
hulpmiddelen, maar ook filmpjes van de natuur,
het weer en de omgeving. De filmpjes zijn
gemaakt door Jeannette, en al is de kwaliteit niet
altijd 100 %, er komen prachtige dingen voorbij.

8. Nieuwsbrief
U heeft nu de derde editie van de nieuwsbrief
voor Sri Lanka gelezen.
Voor tips of vragen: trek gerust aan de bel !
Wilt u liever geen nieuwsbrieven in de toekomst
meer ontvangen, stuur even een mailtje naar:
Stichting.ASL.Arnhem@gmail.com
--------------------------------------------------------
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9 . Foto impressie reis november-december 2015
Hieronder een kleine impressie van de reis afgelopen november (tot 19 december), alle foto’s en verhalen
die hierbij horen vindt u op onze Facebook pagina.

10. contactgegevens
Emailadres: stichting.asl.arnhem@gmail.com
Kamer van Koophandel: 63279193 te Arnhem
Website: http://ayubowan-sri-lanka.webnode.nl/
Facebookpagina: https://www.facebook.com/SubedawasakwewaSriLanka

Banknummer: NL33 INGB000 6872846 tnv Stichting A.S.L – Ayubowan Sri Lanka Arnhem

Bedankt voor uw steun en tijd !
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