
Word Vriend van PURE! Foundation
Je kunt PURE! Foundation jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag steunen. Als Vriend 
van PURE! Foundation ontvang je van ons een nieuwsbrief met de activiteiten die wij 
ondernemen en welke projecten we ondersteunen. Help ons een handje en neem contact 
met ons op via foundation@purevolunteer.nl of 06-26833046.

PURE! Foundation is een ANBI stichting
Een erkend goed doel door de belastingdienst. Wij zijn 
volledig afhankelijk van giften, legaten en donaties. Wij 
dragen hiervoor geen belasting af. Dankzij deze fiscale
vrijstelling kan jouw schenking geheel ten goede komen 
aan het goede doel. Als donateur kun je je gift wel 
aftrekken van de inkomstenbelasting.

www.purefoundation.nl & Bakery School Sri Lanka 

PURE! Foundation   
In 2007 is PURE! opgericht door Nicoline Westen na een reis door Zuidoost-Azië. De liefde 
voor het land, de cultuur en de kinderen in Cambodja waren het begin van PURE!. 
Momenteel is PURE! actief in Indonesië (Bali), Cambodja, Nepal, Thailand en Sri Lanka.
PURE! zet zich in om een blijvende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van en de 
kansen voor kinderen, jongeren en moeders in Azië. 

Met PURE! Foundation ondersteunen we de partnerprojecten in Azië door middel van 
fondsenwerving en het betrokken maken en houden van vrijwilligers en hun omgeving. 
Daarnaast stimuleren we bewustzijn over verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk in 
Nederland en bij de projecten.

Stichting PURE! for kids 
NL25ABNA0611724111



De Bakery School

Happiness  is  only    real  when  shared 

 
De Bakery School is een initiatief van onze partnerorganisatie Volunteer Sri Lanka (VSL) in 
Galle, Sri Lanka. Sinds 2010 ondersteunt VSL een lokaal opvanghuis van de overheid voor 
misbruikte meisjes. Verstoting door de eigen familie speelt een grote rol bij de plaatsing
in het opvanghuis. Als de meisjes 18 zijn moeten ze de opvang verlaten en worden ze 
letterlijk aan hun lot overgelaten. Velen van hen kunnen en durven niet terug naar huis. 
In 2011 ontstond bij VSL het initiatief om de meisjes die bijna 18 jaar zijn te 
ondersteunen met een gerichte vakopleiding, een opleiding tot (banket)bakker. Zo’n 
vakopleiding biedt de meisjes kansen voor een betere en onafhankelijk toekomst.

Kansen voor de toekomst - werken naar duurzame zelfredzaamheid

Na twee succesvolle jaargangen waarbij 13 meisjes de opleiding hebben afgerond en een 
baan hebben gevonden, is het tijd voor de volgende stap. De huidige (tijdelijke) keuken van 
de Bakery School is te klein. Om meer meisjes tegelijk nog beter te kunnen trainen is een 
nieuwe trainingskeuken nodig. Daarom zet PURE! Foundation zich dit jaar in om
daar geld voor in te zamelen. Het uiteindelijke doel is om ook een eigen cafeetje te realiseren 
waarmee de Bakery School zelfredzaam kan worden. Wij zijn constant bezig met nieuwe 
acties om het benodigde bedrag in te zamelen. Volg ons op facebook voor het laatste 
nieuws: PURE Foundation. 

Help mee en word donateur!

“Ik wil met mijn liefde voor 
bakken iets betekenen voor 
deze meiden in Sri Lanka.” 

Sarena Solari
De beste thuisbakker van Nederland 

Ambassadeur Bakery School Sri Lanka

“Een bijzonder project waar ik 
mij voor inzet. Je ziet wat het 
doet met de toekomstkansen 
voor deze meisjes. Iedereen 

heeft een stage of baan na de 
vakopleiding!“ 

Lotte
Oud- vrijwilliger Sri Lanka 


