Stichting Vrienden van God’s
Golden Acre Nederland geeft
financiële en materiële steun
aan de stichting God’s Golden
Acre in Zuid-Afrika.
De stichting God’s Golden Acre
in Zuid-Afrika houdt zich bezig
met de zorg voor kinderen die
als gevolg van AIDS en geweld
ouderloos zijn geworden of
door hun ouders verlaten zijn.
Zij doet dit onder het motto:

5 Euro fonds
Het 5 Euro Fonds is opgericht om God’s Golden
Acre Zuid-Afrika te ondersteunen in de dage
lijkse operationele kosten. Met uw maandelijkse
bijdrage van 5 euro- of een ander bedrag- helpt
u mee om de organisatie te laten voortbestaan.
Zodat God’s Golden Acre in de Vallei van de
Duizend Heuvels kan blijven zorgdagen voor
diegenen die het zwaarst getroffen worden door
de Aidspandemie: de kinderen!

Financieel Kinderadoptie Programma
(FKP)
Stichting God’s Golden Acre Zuid-Afrika heeft
een programma opgezet waarin sponsors kin
deren financieel kunnen adopteren. Met dit
programma wil Stichting Vrienden van God’s
Golden Acre Nederland u in staat stellen “kinderen zonder toekomst” financieel te adopteren.
Deze kinderen groeien meestal op zonder eigen
ouders, in gezinnen bestaande uit een oma, een
pleegouder of een oudere broer of zus. Deze
kinderen leven in moeilijke omstandigheden.
Dankzij het FKP kunnen deze kinderen naar
school en wordt het gezin waarin het leeft,
maandelijks voorzien van een voedselpakket.
Dit pakket voorziet in voedsel voor ongeveer
een maand. Voor 24 euro per maand steunt u
een kind en daarmee ook zijn of haar familie.

Algemeen Steun Fonds (ASF)
Naast deze bestaande projecten komt vaak de
vraag van God’s Golden Acre om eenmalig een
project te ondersteunen. Daarom heeft onze

stichting het ASF opgezet. Het geld dat wordt
gegeven aan dit fonds wordt gebruikt om deze
projecten te ondersteunen.

Wat kunt u doen?
U hebt meerdere mogelijkheden. U kunt
bijvoorbeeld:
• Kinderen financieel adopteren met ons
Financieel Kinderadoptie Programma (FKP)
• Een (eenmalige) gift geven voor het Agemeen
Steun Fonds (ASF) of voor specifieke projecten
• Donateur worden van de stichting ten behoeve
van het Agemeen Steun Fonds of andere genoemde projecten.
• Hulp bieden door deelname aan het 5 euro
fonds.
In de beperkte ruimte van een folder kunnen wij
u niet met alle projecten kennis laten
maken. Daarvoor verwijzen wij u naar de
website van onze stichting.
Wilt u meer weten?
Kijk dan op www.godsgoldenacre.nl of neem
vrijblijvend contact met ons op:

info@godsgoldenacre.nl
www.godsgoldenacre.nl
www.facebook.com/godsgoldenacrenl
IBAN nr.: NL 96 RABO 0381 6360 97
KvK: 04069731

Het jaarverslag van onze stichting is tegen
kostprijs verkrijgbaar of te downloaden van
onze website!
Onze stichting valt onder het ANBI-reglement.

