Word vriend van
PURE! Foundation
PURE! Foundation
PURE! is in 2007 door Nicoline Westen opgericht na een reis door Zuidoost-Azië. De liefde
voor Cambodja, de cultuur en de kinderen in het land waren het begin van deze stichting. In
2008 is PURE! begonnen met het aanbieden van vrijwilligerswerk naar Cambodja. Dit is de
jaren er na uitgebreid met vrijwilligersactiviteiten naar Bali, Thailand en Sri Lanka.
In 2014 zijn wij aanvullend met PURE! Foundation gestart. Wij willen hierdoor de projecten
die de vrijwilligers bezoeken en ondersteunen een extra financieel zetje in de rug geven. Dat
doen we 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.
ANBI stichting
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 uw schenking geheel ten goede komen aan het
goede doel. Gevers kunnen hun gift wel aftrekken van hun inkomstenbelasting.
Word vriend van PURE! Foundation
U kunt PURE! Foundation jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag steunen. Als Vriend
van PURE! ontvangt u van ons een nieuwsbrief met de activiteiten die PURE! Foundation
onderneemt en welke projecten we ondersteunen. Help ons een handje door onderstaande
informatie op te sturen naar PURE! Foundation, Martini Trade Park, Leonard Springerlaan
19, 9727 KB in Groningen.
Ik word vriend van PURE! Foundation. Ik stort jaarlijks een bijdrage van € ..............
(De minimale bijdrage is € 15,00 per jaar) op NL25ABNA0611724111
Ik word vriend van PURE! Foundation. Ik stort maandelijks een bijdrage van € ……….
(De minimale bijdrage is € 5,00 per maand) op NL25ABNA0611724111
naam: ……………………………………………………………………………………………….
adres: ……………………………………………………………………………………………….
postcode: …………………………………………………………………………………………...
woonplaats: ………………………………………………………………………………………...
telefoon: …………………………………………………………………………………………….
e-mailadres: ………………………………………………………………………………………..
datum:

handtekening:

