Health Promotion South Africa Trust

Word lid van de Health
Promoters Club 100 en
investeer in gezondheidseducatie voor de bewoners
van de townships
www.healthPromoters.co.za

Ik nodig u uit:
Word, net als ik lid van de Health Promoters
Club 100 en laten wij samen het verschil maken.
De Health Promoters geven mensen in de ZuidAfrikaanse townships informatie over gezondheid.
Het doel hiervan is om (dodelijke) ziektes en
aandoeningen te voorkomen. Preventie door educatie
is daarom het motto van de Health Promoters.
Twee hele basale voorbeelden zijn handen wassen en
tanden poetsen. Dit zijn twee essentiële vormen van
persoonlijke hygiëne dat helaas niet voor iedereen
een dagelijks gebruik is.
De manier van werken van de Health Promoters en de
grote problematiek in het land hebben mij geraakt.
De Health Promoters maken daadwerkelijk een
verschil in het leven van de townshipbewoners en
daarom wil ik, als toegewijde ambassadeur van deze
Club, ook graag dat verschil vanuit Nederland maken.
Rob Langstraat, CEO InterChem Singapore

Stichting Vrienden van de Health Promoters
is een Nederlandse non-profit organisatie, voorzien van een ANBI status.
Zij ontwikkelen allerlei initiatieven en fundraisingactiviteiten ter ondersteuning van
gezondheid educatieve projecten van Health Promotion South Africa Trust (HPSA) in Zuid Afrika.
Onder het motto ‘Preventie door Educatie’ richten de Health Promoters zich vol
overtuiging op een duidelijke doelstelling: het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking
in Zuid- Afrika door gezondheid gerelateerde educatie en informatie te geven aan de lokale bevolking
en hulpverleners.

Successen tellen

Na de mondgezondheidsworkshops is de mondhygiëne
onder de deelnemers sterk verbeterd. Aan het begin van
de workshops gaf slechts 30 tot 50% aan de tanden te
poetsen. Enkele weken daarna reinigden meer dan 80%
van de cursisten de tanden regelmatig. Dat aantal ligt
nog veel hoger wanneer je vrienden en familie
meerekent die de deelnemers adviseren na hun training.
Naast mondhygiëne bieden ze ook vele andere
workshops aan zoals bijvoorbeeld borstkanker,
diabetes, tienermoederschap, hoge bloeddruk,
seksuele misdrijven, tuberculose en HIV/ AIDS.
Eén van onze deelneemsters over borstkanker en
borstzelfonderzoek vertelde aan een kennis over het
controleren van de eventuele knobbeltjes in de borsten.
Deze kennis deed heel bewust een zelfonderzoek en
ontdekte toen ook een knobbeltje. Door deze
bewustwording ging ze direct naar de dokter.
Zijn commentaar: “Je kwam net op tijd; de kanker is
nu nog behandelbaar.”
Eén workshop en minimaal één leven gered; dat is het
verschil maken!

Periodieke giften bieden de best mogelijke hulp!
De Health Promoters heeft het meeste behoefte aan
toegewijde, langdurige steun via periodieke giften. Deze
garanderen namelijk dat we snel en effectief kunnen reageren
als dat nodig is en ook dat we harde toezeggingen kunnen
doen om onze nieuwe en lopende programma’s voort te
zetten.
Daarom ook: Health Promoters Club 100
Als u gedurende minimaal vijf jaar ten minste € 1.000, - per
jaar aan de Health Promoters schenkt, wordt U automatisch
lid van de Health Promoters Club 100. Dit unieke lidmaatschap
geeft recht op ons jaarverslag en vermelding op onze website.
Daarnaast nodigen wij U ook uit voor een jaarlijks exclusief
evenement waar U alle andere “Club 100 leden” ontmoet en
en kunt netwerken.

Belastingvoordeel door Uw deelname aan de Club van 100
Uw toezegging om de komende vijf jaar de Health
Promoters te steunen wordt door de Belastingdienst
beloond. U kunt maximaal 52% van uw gedoneerde
gift terugkrijgen van de belastingdienst.
Het voordeel hierbij is dat een dergelijke schenking
volledig aftrekbaar is, ongeacht de hoogte van de gift.
Een voorbeeld ter illustratie: het belastingtarief over
uw inkomen bedraagt 52%.
U schenkt € 1.000, - per jaar. Van de fiscus ontvangt u
dan € 520,- terug, zodat de schenking u feitelijk € 480,
- kost.
De “periodiek gift in geld” is overigens wel aan enkele voorwaarden gebonden om het belastingtechnisch
aantrekkelijk te maken.
Deze schenking:
•
moet voor minimaal vijf jaar lang voor een vast
bedrag worden afgesproken.
•
moet worden vastgelegd in een overeenkomst
‘Periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst die wij
graag naar u opsturen.

De verplichting tot periodieke schenking eindigt bij het overlijden van de schenker. Als U
dat wilt, kan in de akte ook worden vastgelegd
dat de verplichting eveneens eindigt bij faillissement, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid en als de Stichting haar ANBI-status
verliest.

Wat gaan we met Uw donaties vanuit de Club van 100 doen?
• Minimaal 80% investeren wij direct in de huidige en
nieuwe gezondheidsworkshops in Zuid-Afrika.
• Maximaal 20% van dit bedrag gebruiken we voor het
opzetten van fundraisingacties en om de organisatie
meer bekendheid te geven in Nederland door
practiviteiten.
Wanneer U besluit om lid te worden van de Health
Promoters Club 100 sturen wij U de betreffende
documentatie graag toe.
Daarnaast kunt U Uw vragen ook voorleggen aan Uw
eigen notaris of advocaat of aan onze advocaat,
Mevrouw Mr. Ike Rosier.

Mevrouw Mr. Ike Rosier
Adovaat & Mediator
Gustave Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
T. 020-664 6 993
F. 020-664 2 306
M. 06-534 35 123
rosier@ikerosier.nl
www.ikerosier.nl
Voor alle andere vragen kunt U ook contact met ons
opnemen via het emailadres info@healthpromoters.co.za

In 2016 sprak President Barack Obama zijn
bewondering uit voor het werk van Health Promoters!

