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Stichting Upendo4Kids 
 

Ndiriti Primary School Naru-Moro Kenya  
 

Het eerste kwartaal van 2012 zit er al weer op. Tijd voor een Update. 

 

We hebben drukke maanden achter de rug en er is veel gebeurd. 2012 ziet er veelbelovend uit en als we zo 

doorgaan, kunnen we ons eerste doel dit jaar realiseren. 

Zoals iedereen weet, willen we als eerste de sanitaire voorzieningen gaan bouwen en dit lijkt te gaan lukken 

mede dankzij enkele onverwachte giften van enkele sponsoren.  
 

Update activiteiten.. 
 

In februari hebben we tezamen met 2 andere stichtingen een benefietconcert georganiseerd The Power of 

Africa. Het succes van dit concert was boven verwachting! Naast het publiek dat massaal aanwezig was, waren 

er ook enkele hoogwaardigheidsbekleders zoals de burgemeester van Apeldoorn, de first Lady van Zambia met 

de ambassadeur die dit benefietconcert hebben bijgewoond.  

 

Zondag 4 maart hebben wij een presentatie gegeven voor de NPB (Vrijzinnige Geloofsgemeenschap afd. Ede). 

Deze gemeenschap heeft besloten het collectegeld van het eerste kwartaal 2012 beschikbaar te stellen aan 
Upendo4Kids. Wij zijn de NPB leden zeer dankbaar voor deze gulle bijdrage. 

 

Maandag 5 maart hebben wij een presentatie gegeven voor Mondial Apeldoorn om ons als stichting aan de 

leden voor te stellen. Mondial is een platform voor organisaties die zich bezighouden met 

ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten.  

 

Op onze website www.upendo4kids.nl kunt u ook de foto’s, persberichten en video terug zien van onze 

activiteiten. 

 

Adoptieprogramma 
 
Ons adoptieprogramma is ook een succes en we kunnen 

melden dat we inmiddels al veel enthousiaste 

sponsorouders hebben die ‘onze’ kindjes hebben 

geadopteerd. Er zijn nu in totaal 9 gelukkige kindjes die 

dankzij deze ouders naar school kunnen.  

Natuurlijk blijven we op zoek naar sponsorouders, omdat 

er nog steeds een paar kindjes wachten op wat hulp van buitenaf om zo hun schoolopleiding te kunnen 

vervolgen. Op onze website kunt u deze kindjes terugvinden.  

 
 

 

We kunnen nu ook met een beetje trots vermelden dat we als Stichting Upendo4Kids door 

de belastingdienst zijn aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Hiermee is het 

voor bedrijven aantrekkelijk om ons financieel te steunen omdat dit belastingtechnische 

voordelen heeft. Ook voor Particulieren heeft dit zijn voordelen omdat uw giften aan een 

ANBI aftrekbaar zijn van de belasting. Dit is wel aan enkele voorwaarden verbonden (voor meer informatie 

www.belastingdienst.nl ). 

 

Wat gaan we verder doen.. 
 

Dit jaar vinden er diverse evenementen plaats waar we als stichting aanwezig zullen zijn.  
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