
Hoe kunt u mee doen?
U kunt natuurlijk lid of donateur worden van onze 
vereniging, maar u kunt ook een extra steentje 
bijdragen aan het voortbestaan van het educatief 
centrum in Bolivia. Daarvoor zoeken we vooral 
sponsors, die een periodieke financiële bijdrage 
willen leveren. Dat geeft onze steun de zo hoog  
nodige vaste basis, ook voor de toekomst! 

Vaste sponsor

Eenmalige giften

Voor € 4 per maand krijgt een kind van 4 tot 6 jaar 
op het educatief centrum dagelijks opvang en les. 
Voor € 8 per maand komen daar ook nog twee  
gezonde maaltijden bij. U kunt zich opgeven door 
de strook van deze folder in te vullen en af te  
geven in de winkel op Hoofdstraat 43e in Gorssel. 
Dat kan ook bij één van onze contactpersonen, zie      
www.govos.nl  onder “Contact”. U kunt het        
formulier ook op de site onder “Sponsoren” 
invullen en verzenden. De naam/logo van u/uw 
bedrijf kan op onze website worden vermeld.

Eenmalige giften blijven ook altijd welkom. U kunt 
uw bijdrage storten op IBAN rekeningnummer 
NL58TRIO 0390 9979 43 t.n.v. GOVOS onder       
vermelding van ‘Bolivia’.

Belastingaftrek
Alle giften zijn aftrekbaar voor de belasting, want 
GOVOS is een ANBI-instelling.

Wie zijn wij?
Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking (GOVOS) 
is opgericht in 1980. Het is een vereniging, die 
werkt aan bewustwording van problemen in
ontwikkelingslanden onder de bevolking van    
Gorssel e.o. De vereniging heeft leden en donateurs. 

Wat doen wij?
GOVOS ondersteunt een educatief centrum in 
twee arme wijken in Cochabamba, Bolivia. Deze 
steun is alleen mogelijk op basis van giften.   
De vereniging staat ook aan de basis van “Eerlijk! 
Genieten, Wereldse Kadowinkel” in de Hoofdstraat 
van Gorssel. 

Bolivia - project
In een educatief centrum in de stad Cochabamba, 
Bolivia, worden jonge kinderen opgevangen. 70 
kinderen van 2-6 jaar krijgen opvang, les en 2 
maaltijden per dag. Het zijn kinderen van arme 
ouders, die hen vanwege hun werk anders vaak 
alleen thuis of bij familie zouden achterlaten. Voor 
de ouders worden er thema-avonden georgani-
seerd, waar verschillende opvoedingsproblemen 
worden besproken. Ruim 50 basisschool kinderen 
krijgen buitenschoolse opvang in het centrum. Het 
educatief centrum is voor haar bestaan afhankelijk 
van de steun uit Gorssel.

Ik word sponsor
Noteer mij/mijn bedrijf als sponsor voor 

O € 4 per maand  O € 8 per maand 
O € 12 per kwartaal O € 24 per kwartaal 
O € 48 per jaar O € 96 per jaar
O € …………. per jaar 

Naam: ………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………. 

Postcode+woonplaats: …………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………
 
De naam van mij/mijn bedrijf mag wel/niet als 
sponsor op de website. 
 
IBAN rekeningnummer: 

………………………………………………………………………….. 
 
O  Betalingswijze:  ik ga akkoord met een  
              automatische incasso
Handtekening: 

……………………………………………………………………………
 
U kunt het sponsorformulier inleveren bij één    
van de contactpersonen van Govos (zie website)  
of in de winkel, Hoofdstraat 43e, Gorssel.


