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Voorwoord van Marjan Tieberink, oprichter Stichting Karibu. 
 
Beste donateurs van de Stichting Karibu, 

 
Een jaar is weer bijna ten einde….  
Een nieuw jaar is in aantocht, een jaar met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden…. 
 
We zitten nu in de voor velen toch wel “gevoelige” decembermaand, die met “dubbele” gevoelens  
gepaard kan gaan. Maar tegelijkertijd is die decembermaand ook een vreugdevolle maand.  
En eveneens een maand om te gedenken. 
 
Gedenken hoeft niet altijd te betekenen dat je gedenkt met verdriet in je hart, maar kan ook 
betekenen dat je gedenkt met juist vréugde in je hart.  
Je kunt dankbaar en blij zijn voor mooie en bijzondere dingen die er ook dit jaar gebeurd zijn.  
 
En natuurlijk, ook Karibu heeft dit jaar veel te gedenken; mooie dingen, maar helaas ook veel dingen 
die je hart juist bedroefd maken. U leest daar meer over in deze nieuwsbrief. 
 
Wanneer we nu zo in deze decembermaand aangekomen zijn, denken we in deze maand juist ook 
aan iets dat ons met vréugde zal vervullen: de geboorte van het Kind in de kribbe. 
Geboren voor jóu en mij persoonlijk!  
 
Bij het horen van een geboorte wordt je blij en helemaal bij deze geboorte: een Kind, lang verwacht, 
dat Licht wil brengen in deze donkere wereld.  Een wereld die 
steeds donkerder lijkt te worden en waar voor velen elk 
uitzicht lijkt te zijn verdwenen.  
Toch zegt dit Kind door God gezonden: Ik ben het Licht der 
wereld. Ik ben speciaal voor jóu gekomen in deze donkere 
wereld om je tot Licht te willen zijn. Je bent hier niet alleen; 
Ik ben bij je; Ik wil je helpen, elke dag weer. Vertrouw op Mij! 
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En tegelijkertijd wil Hij ons uitnodigen om óók 
lichtdragers te willen zijn van Hem om zo anderen bij te 
kunnen staan en warmte te kunnen geven in hun 
moeiten en pijn. U, jij en ik, allen met onze eigen talenten 
en mogelijkheden. God gebruikt mensen zoals jij en ik om 
juist ook zwakkeren bij te staan. 
  
Daar heeft ook Rik Felderhof, Ambassadeur van het 
“eerste uur” van Karibu, in zijn Kerstboodschap over 
geschreven. Doe mee, help mee om samen met anderen,  

de noden van zwakke vrouwen  en kinderen in het land Rwanda te ver-lichten… Zij hebben juist ú, 
juist jóu en mij nodig! 
 
U herinnert zich vast nog wel dat ik vorig jaar november door een district in Rwanda ben benaderd 
om een groep weduwen te bezoeken.  Om hun vertrouwen te kunnen krijgen en om hen vervolgens 
te kunnen helpen uit hun grote ellende.  
 
Velen moeten van slechts 80 cent per dag met een gezin overleven; iets dat onmogelijk is. Daarom 
zijn velen in de prostitutie terecht gekomen en zijn velen van hen HIV positief of hebben aids.  Een 
vreselijke situatie, waar ze zonder hulp nooit uitkomen.  
 
Deze weduwen, allen overlevenden van de genocide van ’94,  die samen met hun kinderen en 
sommigen ook met kleinkinderen, onder erbarmelijke  omstandigheden moeten zien te overleven, 
schonken aan mij hun vertrouwen, nadat ze gedurende 22 jaar niemand wilden toelaten in hun 
leven. Ze waren zo ernstig getraumatiseerd, dat ze in niemand meer vertrouwen hadden. In-triest… 
 
Omdat ik u als donateur van Karibu heel hoog acht en tegelijkertijd een groot vertrouwen in u heb, 
had ik de moed en ook het rotsvaste vertrouwen in God, om meteen volmondig “JA” te zeggen naar 
deze vrouwen om hen samen met hun (klein) kinderen te willen helpen.  
Want SAMEN maken we het verschil, SAMEN zijn we sterk. 
 
Dank dat het Kind in de kribbe niet alleen voor óns, maar juist voor ons állemaal geboren werd!  
 
Dank voor uw vertrouwen, uw warmte en liefde die u niet alleen aan deze vrouwen en kinderen, 
maar daarmee ook aan ons als bestuur en aan Rik als Ambassadeur betoont.  
Dat bemoedigt ons  en geeft ons kracht en moed voor dit belangrijke werk. 
 
Ik wens u een zinvol én vreugdevol Kerstfeest toe en daarbij Gods zegen voor het nieuwe jaar 2017 ! 
 
Een groet van hart tot hart, ook namens alle bestuursleden,  
Marjan Tieberink, oprichter Stichting Karibu. 
  



 

 

Kerstboodschap van Rik Felderhof, Ambassadeur 

Stichting Karibu.  

 

Karibu Kerstactie: Een veilig dak boven je hoofd… 
 
De Stichting Karibu bekommert zich om de allerarmsten in Rwanda.  
 
Er is een groep vrouwen en kinderen die in erbarmelijke 
omstandigheden leeft; de gammele huisjes zijn kapot, de regen slaat naar binnen. 
 

Ze wonen bij elkaar, dat geeft nog enige steun; samen 
arm zijn, samen kinderen opvoeden in de modder. Eten 
bij elkaar scharrelen en proberen te overleven. Karibu 
heeft er – met uw hulp – voor gezorgd dat deze groep 
toegang heeft tot medische bijstand. Veel vrouwen en 
kinderen hebben aids en zijn afhankelijk van 
medicijnen. Wat een trieste situatie. 

 
Een flink aantal vrouwen zoekt wanhopig een mogelijkheid om wat geld te verdienen en zijn 
werkzaam in de straatprostitutie met alle risico’s van dien. 
 
Er gebeuren regelmatig ongelukken in hun dorpje; daken die instorten, muren die het 
begeven. Vorige maand is een vrouw slachtoffer geworden van het instorten van haar huisje 
en is helaas overleden.  
De situatie is zeer urgent en de huisjes moeten gerepareerd worden voordat er nog meer 
ongelukken gebeuren, maar ook moeten de schrale leefomstandigheden verbeterd worden. 
 
Wij, allen betrokken bij het mooie werk van de stichting Karibu, willen hen helpen.  
Wat zou het mooi zijn om als kerstgeschenk deze kwetsbare groep te kunnen bijstaan… 
 
In deze tijd gedenken we de geboorte van 
Jezus, die met Zijn woorden en daden de 
wereld veranderde. Hij, die zich 
bekommerde om de kwetsbaren in de 
samenleving. Maar Hij deed en doet nog 
steeds met Zijn boodschap een beroep op 
de sterkere medemens om een hand te 
reiken naar zieken, verstotenen en deze 
armsten.  
Wij kunnen samen díe hand zijn! 
 
Ik hoop dat u een extra donatie wilt doen waarmee we het leed van deze kwetsbare groep 
kunnen verzachten en hen uitzicht kunnen bieden op een menswaardiger bestaan. 
Samen kúnnen we dat; samen kúnnen we het verschil maken…  
 



 

Hoe mooi en waardevol zou het zijn om ook vrienden, buren, uw kinderen en anderen in 
deze Karibu Kerstactie te betrekken, om zo díe hulp te bieden die zo hard nodig is! 
 
Laten we reageren op deze hulpvraag, die eigenlijk een smeekbede is, zo ernstig is de 
situatie. Ik hoop, nee ik vertrouw erop, dat wij samen deze klus kunnen klaren.  
 
Het rekeningnummer van Karibu is:  
NL15 ABNA 051 11 01 244 onder vermelding van “Karibu Kerstactie”. 
Goed om te weten: 1 huisje kost €6.000,-. Daarmee kunnen we weer leven geven en een 
toekomst aan deze vrouwen die dit zo hard nodig hebben….  
Sluit ze niet buiten….maar in uw hart!  
En…als u wilt, maak dit concreet en…. geef! 
 
Dank voor uw bijdrage! 
 
Ik wens u fijne kerstdagen! 
 
Warme groet, Rik Felderhof. 
 

Een speciale boodschap  van ons voor u via de website van Karibu!!!! 
 

Afgelopen zomer was Rik Felderhof bij mij, Marjan, 
op bezoek. Hij is heel nauw bij het wel en wee van 
Karibu betrokken en we hebben samen veel 
contact over vele zaken die Karibu direct aan gaan.  
Het leek ons een mooi idee om u deze keer ook in 
“levende beelden” te benaderen. Dat wil concreet 
zeggen, dat Rik me heeft geïnterviewd over 
verschillende zaken; ook over toekomstplannen 
die we hebben voor Karibu en misschien zouden 
willen realiseren. Kijk op onze Karibu website 
onder het icoontje “Video”:  
www.stichtingkaribu.nl en maak kennis met onze 
plannen! Samen op weg…. 

 

Een ontmoeting met twee wel  heel speciale dames…. 
 
Een kijkje in hun creatieve Karibu-naai-brei-en 
haakatelier in de kop van Overijssel is niet alléén 
leuk of interessant, het zegt ook veel over de dames 
zelf… We maken nader kennis met Jannie 
Weemstra (63) en met Aukje de Haan (60) in het 
Overijsselse Ossenzijl. We blijven echter niet alleen 
op deze plek, want deze bedrijvige dames hebben 
ook nog een andere locatie waar zich ook een 
belangrijk deel van hun activiteiten afspeelt. 
Daarvoor gaan we naar de in 2009 verkozen 
“Mooiste plek van Nederland”.  Dat zijn de 
schitterende Weerribben met het daaraan gelegen 
Restaurant mét winkel “De Gele Lis”.  
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Onder het genot van een heerlijk kop koffie gaan we thuis bij Jannie maar meteen van start, want we 
moeten deze middag voor dit interview ook nog naar de andere locatie… 
 
Hoe zijn jullie met de Stichting Karibu in contact gekomen?  
Jannie weet het nog precies: Dat was met Kerst 2005, toen ik een TV uitzending zag waar Rik 
Felderhof bij 2 Nederlandse dames in het Afrikaanse land Rwanda op bezoek was; bij Irene en Marjan 
Tieberink. Ik zag dat ze daar een weeshuis hadden waar veel slachtoffers woonden van de 
volkerenmoord die daar in ’94 had plaatsgevonden. Ik zag hoe Irene en Marjan daar kleding aan het 
uitdelen waren aan deze straat-en weeskinderen en zag ook dat het er heel gedisciplineerd aan toe 
ging; geen getrek en geduw. Iedereen kreeg een beurt en iedereen werd in alle rust voorzien van een 
lange broek. Meestal zag ik beelden op de TV dat de sterkste en de brutaalste mensen zichzelf alleen 
voorzagen van het nodige en dat de rest dan niets kreeg.  Zoals dat bij Irene en Marjan ging, deed me 
goed.  Ik kreeg bij deze hele reportage zo’n goed gevoel en tegelijkertijd wilde ik meteen al iets voor 
deze kinderen doen. Ik houd van handwerken en die hobby wilde ik nu gaan inzetten! 
 
Ik wist dat mijn kinderen, toen ze groter werden, mijn eigen maaksels niet meer aan wilden, maar ik 
zag dat deze kinderen een doelgroep waren voor mij om spullen te maken en om die vervolgens te 
gaan verkopen. Het geld zou ik dan willen overmaken naar deze Stichting. Dat leek me prachtig! 
 
Ja, vult Aukje aan, ik hoorde dit verhaal van een heel gemotiveerde Jannie. Ik heb toen deze 
uitzending ook gezien en samen  gingen we aan de slag. Omdat dit werk in Afrika kleinschalig is, 
sprak me dit erg aan en het belangrijkste …… onze ervaring is dat het geld goed terecht komt! 
 
Kunnen jullie iets vertellen over jullie achtergrond? 
Jazeker, begint Aukje, we zijn beiden boerinnen en nu “rustende” boerinnen. Zowel Jannie als ik 
hebben beiden 4 kinderen in dezelfde leeftijd èn beiden houden we van handwerken! Jannie: Dan is 
het heel fijn om zo als vriendinnen te kunnen handwerken voor dit mooie doel.  We breien en naaien 
ook babykleding en inmiddels zijn de sokken èn sokjes die we breien al bijna wereldberoemd!! 
 
Ik(Marjan) weet dat de broer van Jannie, Dirk in zijn restaurant “De Gele Lis” bij de Weerribben een 
deel van zijn in het restaurant gelegen winkel beschikbaar heeft gesteld voor de verkoop van deze 
Karibu artikelen.  Jannie stelt voor om daar nu meteen maar even heen te gaan; het prachtig 
gelegen restaurant ligt op steenworp afstand van haar huis… 
Bij aankomst staan Dirk en zijn vrouw Ina ons al op te wachten en we zijn hier meer dan Karibu!!! 
 
Dirk, hoe stond jij er tegenover dat er een Karibuwinkel in de winkel van je  restaurant werd 
“gevestigd? “ 

 
Ik heb deze Kerstuitzending  over jullie óók gezien destijds; het sprak me enorm aan dat 2 Hollandse 
meiden in donker Afrika zo’n karwei ver van huis aanpakten.  Het viel me op dat alles gedisciplineerd 
en goed georganiseerd gedaan werd.  Ik had veel vertrouwen in jullie en natuurlijk in Karibu! Jannie 
vertelt:  Toen ik met de vraag kwam om hier onze spullen te mogen verkopen zei Dirk: “Nou, dan 
gaan we maar plaats maken in ons winkeltje!” “De Karibu-winkel neemt steeds meer ruimte in… “, 



 

laat Dirk weten. “Het gaat goed met de zaken van Jannie en Aukje!!!” 
 
 
Tot slot: Wat is jullie wens voor de toekomst? 
Jannie en Aukje hebben hierover hetzelfde idee: We hopen allebei dat we dit mooie werk nog heel 
lang mogen doen voor de kinderen in Afrika!  Aukje vertelt: We genieten van elk onderdeel van het 
werk; het kopen van de stoffen en de wol is al genieten. Wanneer ik de gekochte stofjes heb 
uitgespreid in de woonkamer, die ik er zelfs een paar dagen laat liggen, komen er allerlei leuke 
ideeën in me op wat ik ermee ga doen! Ja, datzelfde heb ik ook, vult Jannie aan, en dat werkt heel 
inspirerend! 
 

Word ……….óók (weer) donateur!!! 
 
Velen van u zijn natuurlijk donateur, maar…..we hebben ontdekt dat er binnen Karibu ook 
“slapende” donateurs zijn. “Wat is dat nu?”, vraagt u zich terecht af.  Dat zal ik u uitleggen…. 

 
Er zijn mensen die het idee hebben dat men betaalt, zoals men dat “vroeger” eens heeft geregeld. 
Maar helaas, bij een flink aantal mensen is het overmaken van gelden blijkbaar gestopt, terwijl men 
daar kennelijk niet mee op de hoogte is. Dat is niet alleen jammer voor Karibu, maar natuurlijk is dat 
direct het ergst voor de kinderen en de armsten die u denkt te helpen…. Daar kunt u meteen iets aan 
doen gelukkig!                                                                                                                                                              
Mijn tip aan u allen is om in de 1e plaats even te willen nakijken of de door u in gang gezette gift voor 
Karibu, nog steeds goed aankomt; dus of die wordt afgeschreven van ùw rekeningnummer. 

Nu is er sinds enige tijd ook de mogelijkheid om op een 
belastingvriendelijke manier donateur te worden gedurende minimaal 
5 jaar achtereen. Dat heeft voor u als donateur een belastingvoordeel.                    
Leuker kunnen we het niet maken……….luidt de slogan van de 
belastingdienst!  
Een andere tip: ook via de website www.stichtingkaribu.nl kunt u 
donateur worden. Doen!!! Is de moeite waard! Tip: volg de website! 

Zie ook de website voor meer gedetailleerde informatie over uw ANBI giften in úw voordeel! 
 
 

Herinnering aan een bijzondere vriend….Jean de Dieu Mucyo. 
 
Deze bijzondere vriend was een vriend van grote betekenis 
voor me;  zowel voor mij, alsook voor Irene (in herinnering) en 
eveneens voor velen in Rwanda en in Nederland:  Jean de 
Dieu Mucyo. 
 
Irene en ik leerden Jean de Dieu nu ongeveer 15 jaar geleden 
kennen in Rwanda, toen hij Minister van Justitie was. Toen we 
hem nog maar net kenden, hadden we beiden het idee dat we 
hem al járen kenden…. 
 
Hij deed aan ons meerdere keren  z’n verhaal over z’n leven; zijn leven dat begon in het zuiden van 
Rwanda, bij de “grote stad” Butare, in het dorpje Huye waar hij werd geboren op 7 december 1961.  
Daar bracht hij z’n jeugd door. Zoals zoveel kinderen daar, ging ook Jean de Dieu op z’n blote voetjes 
naar school…Hij bleek een heel intelligent en veelbelovend jongetje te zijn en hij kreeg de kans om te 
studeren, omdat hij door een leraar financieel gesponsord werd. 
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U herkent dit, zo gaat het ook binnen Karibu; kinderen kansen geven in het leven. Kansen die ze 
verdienen.  Jean de Dieu ging naar de middelbare school en vervolgens ging hij rechten studeren aan 
de Universiteit. Hij was daarvoor zo dankbaar, dat hij deze leraar maar blééf bedanken… Op een keer 
zei de man tegen hem: “Jean de Dieu, je hebt me nu meer dan genoeg bedankt. Stop daar nu mee. 
Wanneer jij later een goede baan hebt, geef dan ook kansarme kinderen kansen, zodat ze net als jij 
kunnen studeren!” Goede raad, vond Jean de Dieu. Dat advies vergat hij niet…. 
 
In ’94 kwam de genocide in Rwanda. Ook het gezin met 11 kinderen waartoe Jean de Dieu behoorde, 
werd zwaar getroffen in die vreselijke 100 dagen: 7 broers en zussen, mét hun partners én met hun 
kinderen werden vermoord. Hijzelf vluchtte naar Hotel des Mille Collines, waar de beroemde film 
“Hotel Rwanda” over gaat.  
Dit hotel, nog steeds in de hoofdstad Kigali, werd wereldnieuws doordat ruim 1200 Tutsi’s zich 
destijds hier schuil hielden en door het drinken van het zwembadwater van het hotel konden 
overleven. Jean de Dieu was één van hen….    
 
Na deze heftige oorlog met bijna 1 miljoen slachtoffers in 100 dagen tijd, was Jean de Dieu in dit 
geweld zijn toekomstige vrouw Rose kwijtgeraakt. Gelukkig vonden ze elkaar weer en ze trouwden 
kort daarop; ze kregen 4 kinderen. Deze kinderen betekenden weer TOEKOMST voor hem; hij hield 
zielsveel van hen. Hij wilde, ondanks zijn traumatische ervaringen, bewust naar de toekomst kijken. 

 
 
Jean de Dieu samen met zijn vrouw Rose 
en met twee van de vier kinderen op het 
vliegveld van Kigali. 
 
 
 
 

Hij  bleef zijn “lege” ouderlijk huis bij Butare trouw bezoeken; bijna elk weekend was hij er te vinden, 
samen met zijn gezin. Vaak nam hij Irene en mij mee, ook om te laten zien wat hij nu wilde met de 
grond erom heen. Er moest een school komen voor deze  kansarme kinderen uit  deze omgeving. 
Daar was hij toen al mee bezig. Door een geweldige actie die een grote basisschool in Amstelveen in 
bijzijn van Irene en mij voor Karibu hield, hebben we toen gelden overgemaakt voor zijn project. Hij is 
daarmee aan de slag gegaan. Op deze plek  gaan nu “jonge talentjes”, vele kleutertjes uit het dorp, 
naar school; kinderen die zich hier voorbereiden voor een betere, andere toekomst…. 
 
Helaas kan Jean de Dieu dit niet meer meemaken; afgelopen 3 oktober, toen hij in Kigali in het 
Parlementsgebouw in de hoedanigheid van Senator onderweg was naar een vergadering, kwam hij 
ongelukkig ten val op de trap die naar de vergaderzaal op de 3e verdieping leidde. 
Hij kwam zo ernstig ten val dat hij bij aankomst in het ziekenhuis, helaas  al was overleden….  
 
Na een leven van liefde voor z’n gezin en liefde voor z’n werk en niet te vergeten de kansarmen in 
zijn land, heeft God hem onverwacht Thuis geroepen. Wij kunnen het niet begrijpen… 
 
Moeilijk is dit alles voor ons te bevatten; we mogen echter zeker weten dat hij velen die hem 
bezochten met hun trauma’s opgelopen door deze genocide, tot troost was. Jean de Dieu  vertelde 
hen vaak over God en Zijn liefde naar mensen. Bij het weggaan gaf hij hen vaak een Bijbeltje  mee, 
met de Boodschap van God zelf, die ons steeds weer wil bepalen dat door stormen heen, Hij onze 
Troost, Hulp en Hoop  wil zijn. Dank voor hetgeen hij voor deze wereld heeft mogen betekenen. 
Moge Jean de Dieu nu rusten in Zijn eeuwige Vrede, waar geen pijn en strijd meer is….  



 

Denkt u er nog aan…… 

We hebben 2 “soorten” donateurs:  
de “post-donateurs” en de “mail-donateurs”. 

   
 
Ontvangt u nog steeds de nieuwsbrief per post en hebt u 
ook internet? 
Wilt u dan in het vervolg de nieuwsbrief juist per mail te 
ontvangen?  
Dat heeft z’n voordelen: 
· de foto’s zijn in kleur                                                                                                                                                              
· kostenbesparend: voor Karibu geen aanschaf meer van enveloppen en postzegels.                                            
· tijdbesparend: geen enveloppen meer voorzien van postzegels en adresstickers.     

***** Wij zouden er heel blij mee zijn!***** 
U kunt uw mailadres doorgeven aan: marjantieberink@gmail.com Heel veel dank! 
 
Mocht het voor u echt niet mogelijk zijn, geen probleem! Dan ontvangt u de nieuwsbrief gewoon per 
post, zoals altijd: 2x per jaar voor alle donateurs! 
Is er een adres/mailwijziging? Laat ook dat even weten; zie bovenstaand mailadres! 
Of per post: Stichting Karibu, Piksenweg 19A, 7645 BC Hoge Hexel. Veel dank! 

 
Lezingen, acties en info: 
Wilt u graag een lezing over het werk van de Stichting Karibu op uw Club, ouderenbond,   
vrouwenbond, jongerenclub, de kerk, op de school van uw kind of een serviceclub? 

 
Marjan Tieberink komt graag vertellen over het werk voor  
de allerarmsten en de kansarme kinderen in Rwanda.  
Door middel van een beamer-presentatie, 
gebruiksvoorwerpen en door Rwandese kinderen zelf 
gemaakt speelgoed, maakt u kennis met dit Afrikaanse land, 
de tragische gevolgen van de volkerenmoord, maar  ook 
met de vreugde door directe hulp uit Nederland. 
Voor inlichtingen, lezingen of het voeren van een actie voor 
dit werk, kunt u contact opnemen met Marjan Tieberink.                                                                                                                                                   

Postadres:  Stichting Karibu, Piksenweg 19A, 7645 BC Hoge Hexel.                                                                   
Mailadres: marjantieberink@gmail.com                                                                                                                               
Telefoon: 0546 697 188 
 

Wat we vandaag doen bepaalt hoe de wereld er morgen uitziet!  
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Namens allen, die zich op welke manier dan ook inzetten voor deze armsten in het land Rwanda, 
waar nog steeds de nood groot is, wil ik u allen danken voor alles wat u wilt betekenen voor de 
zovelen die nu al geholpen worden door uw liefdevolle hulp d.m.v . uw donaties, de opbrengst van 
uw eigen initiatieven. Dit alles draagt bij tot directe hulp en steun aan kinderen en volwassenen die 
onze hulp zo hard nodig hebben.  
 
Deze dank is mede uit naam van het bestuur en van de Ambassadeur van Karibu, Rik Felderhof. 
 
Moge God u zegenen in alles wat u doet! 
 
Warme groet, Marjan Tieberink, oprichter en managing director Stichting Karibu. 
 

Foto impressies van de Karibu Kerstactie 2016… 
 

  
 

   
 

  



 

 
 
 

Word Donateur! 
 
Ja, ik word donateur van de Stichting Karibu; ik ontvang 2 keer per jaar de Karibu nieuws brief. 
 
U kunt al donateur worden door €5,- per maand te doneren. Minder is ook welkom! Dat betekent 
concreet slechts € 0,16 cent per dag voor een kind in nood… 
Wanneer u méér kunt geven, kunnen we samen nóg meer betekenen! 
Mogen kinderen in Rwanda ook op u rekenen? 
Dhr./Mevr./Fam.______________________________________________ 
Straatnaam___________________________________________________ 
Postcode en woonplaats_________________________________________ 
E-mail:_______________________________________________________ 
Tel.nr.___________________________ IBAN Nr.______________ 
 
Mijn donatie zal bestaan uit: 

0 maandelijkse storting   0 € 5,- 

0 driemaandelijkse storting   0 € 10,- 

0 halfjaarlijkse storting Kleur in beide kolommen 0 € 15,- 

0 jaarlijkse storting het rondje van uw keuze. 0 € 20,- 

0 anders   0 € …… 

 
Dit bedrag wordt 0 wel 0 niet automatisch van mijn IBAN rekening overgemaakt. 
Met ingang van (datum) ___________________________ 
Handtekening 
___________ 
De storting zal plaats vinden op bankrekeningnummer NL15ABNA051 1101 244 ten name van de 
Stichting KARIBU. 
BELANGRIJK: Wilt u bij de betaling vermelden: “Donateur KARIBU”. 
Daar wij niet met acceptgiro’s werken, zouden wij het erg op prijs stellen, wanneer u AUTOMATISCH 
zou willen betalen. Dit moet u dan zelf even met uw bank regelen. Heel hartelijk dank voor uw hulp! 
Wilt u dit blad terugzenden naar: Stichting KARIBU, Piksenweg 19A, 7645 BC Hoge Hexel of wanneer 
u zich per mail aanmeldt dit ingevulde formulier inscannen en e-mailen naar: 
marjantieberink@gmail.com Hartelijk dank! 
 

 


