Stichting Garuda House Bali
Op de valreep ontvangt u bijgaand de
laatste nieuwsbrief van 2012. Er vinden wat
wijzigingen plaats. In deze nieuwsbrief leest
u hier meer over.
Allereerst willen wij onze huidige donateurs
bedanken voor hun inzet van afgelopen
jaar. We hopen nog jaren op uw steun te
mogen rekenen.
Het Garuda House is 10 jaar geleden
opgericht op initiatief van Gerard en Lies
Mann en is al deze jaren een project
geweest van BATU Foundation.
Vanaf 1 januari 2013 is er een nieuwe
stichting voor het Garuda House, met de
naam: Stichting Garuda House Bali.
De stichting blijft statutair verbonden aan
BATU Foundation, echter heeft de stichting
een eigen bestuur. Het doel voor het
Garuda House blijft hetzelfde.

Wie wij zijn en wat we doen
Wij zijn Jeroen en Ivette Langeveld uit
Stadskanaal. Al enige jaren zijn wij
betrokken bij het werk van de familie
Mann voor het Garuda House op Bali. Wij
vinden hun werk voor dit huis bijzonder
inspirerend. In 2009 mochten wij voor de
eerste keer de meisjes van het Garuda
House op Bali ontmoeten. Het bezoek aan
deze meisjes heeft ons erg geraakt en
vanaf dat moment konden wij het Garuda
House niet meer loslaten. Na ons derde
bezoek aan het Garuda House heeft het
bestuur van de BATU Foundation (huidige
organisatie) ons gevraagd het werk van
de familie Mann voort te zetten in een
nieuwe stichting.

We zijn net terug van ons laatste bezoek
aan de meisjes van het Garuda House en
we hebben genoten. We hebben veel
dagen met hun opgetrokken en hebben
de meisjes allen één voor één goed leren
kennen. Ze zijn super trots dat ze naar
school kunnen gaan en hebben goede
cijfers.
We zijn een dag met hun naar het strand
geweest en hebben ouderwetse
“Hollandse” spelletjes gedaan, zoals onder
andere koekhappen (maar dan met
kroepoek).
In de toekomst zullen wij u regelmatig op
de hoogte brengen middels een
nieuwsbrief met het laatste nieuws van het
Garuda House en zullen we regelmatig
meisjes van het Garuda House of mensen
betrokken bij de stichting aan u
voorstellen.
Verder gaan wij ons bezig houden met de
sponsoring en houden wij presentaties over
het Garuda House. Wij kunnen u mooie
foto’s laten zien van alle meisjes.

Gerard en Lies Mann
BATU Foundation en Stichting Garuda
House Bali bedanken de heer en mevrouw
Mann uit Bussum voor het oprichten van
en hun goede werk, inzet en passie voor
het Garuda House. Wij zullen uit hun naam
het werk voor Garuda House voortzetten.
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Donaties
Garuda House in Bali wordt volledig
ondersteund door donaties en giften
vanuit Nederland. Elke opgehaalde euro
wordt volledig gebruikt voor Garuda
House Bali. Wij werken in Nederland alleen
met vrijwilligers.
Het geld dat wordt geworven is onder
andere voor school, eten, kleding en
medische hulp.
Uw donaties zijn welkom op
rekeningnummer 9551962 ten name van
BATU Foundation, onder vermelding van
Garuda House.
Te zijner tijd zal er een eigen
rekeningnummer komen.
Wij zijn op zoek naar donateurs.
Wilt u meisjes in Indonesië een kans geven
op een goede opleiding, zodat zij een
goede toekomst tegemoet gaan? Meld u
zich dan nu aan via
ivette_langeveld@hotmail.com. U
ontvangt dan zo snel mogelijk alle
informatie om donateur te worden.
U kunt al donateur worden vanaf € 5,00
per maand.
Hierbij geldt: elke euro is welkom.

Vanaf medio januari 2013 kunt u ons
ook vinden op:
www.garudahousebali.org

Jeroen en Ivette Langeveld
Groningerlaan 18
9501 SH Stadskanaal

Vanaf dan zijn wij te bereiken op emailadres info@garudahouse.org

ivette_langeveld@hotmail.com

Wij wensen u en uw naasten een goed,
gezond en mooi 2013!
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