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Verzoek tot projectsponsoring voor agrarisch - en renovatieproject

Geachte lezer,
Hierbij willen wij twee grootschalige projecten introduceren welke wij willen opstarten met behulp van meerdere
sponsoren. Wij hebben al enkele sponsoren bereid gevonden om te investeren, maar dit is nog onvoldoende om het
kostendekkend te maken.
Deze twee projecten zouden wij graag willen opstarten met uw hulp.
Het eerste project is het ontplooien en ontwikkelen van landbouw op onze eigen grond onderhouden door
agrarische professionals met behulp van de kinderen zelf van uit een educatief oogpunt.
Zoals u misschien in een recente nieuwsbrief heeft gelezen hebben wij dit recentelijk op kleine schaal gedaan en
plukken hier al de letterlijke vruchten van. Inmiddels hebben wij een gedeelte van de oogst op de markt kunnen
ruilen voor vis waarvan weer het eten voor de kinderen werd gemaakt. Aangezien wij nog een groot stuk onbenut
grond hebben zouden wij dit graag bouwrijp willen maken voor meer groentevelden, fruitbomen en eventueel zelfs
een rijstveld (het tehuis verbruikt momenteel 200kg rijst per maand). In aanvulling zouden wij ook graag een
aantal dieren willen houden zoals kippen, geiten en eventueel schapen. Het mooie van dit project is dat de
kinderen met eigen ogen kunnen aanschouwen dat je met toewijding in de eigen behoefte kan voorzien en zelfs
geld kan genereren. Om de grond bouwrijp te maken is zowel geld als lokale kennis nodig waarmee wij dit heel
graag op poten zouden willen zetten. Er zijn overzichten van begrote kosten voor deze plannen, maar de omvang
van het project is variabel met de mate van sponsoring, dus wij weten eerlijk gezegd nog niet hoe groot wij hierin
kunnen denken.
Het tweede project betreft het dak van het tehuis. Dit dak bestaat uit voornamelijk houten balken en is in de jaren
aangetast door houtrot en termieten waardoor er zelfs even gevaarlijke situaties leken te ontstaan door het risico
van instorting. Inmiddels hebben wij in mei 2019 een noodreparatie gedaan ter waarde van een kleine 1.000 euro
waardoor dit directe gevaar geweken is. Echter is er een duidelijk advies om het gehele dak te vervangen om de
veiligheid voor onze kinderen voor de langere termijn te kunnen waarborgen. De kosten hiervoor liggen rond de
18.000 euro. Deze renovatie zouden wij graag kunnen bereiken door middel van specifieke sponsoring.
Wij hopen dat wij u met deze korte omschrijving hebben kunnen enthousiasmeren met de ultieme bedoeling om
ons project, missie en doel nog beter mogelijk te kunnen maken.
Mocht u genegen zijn om ons project te sponsoren of misschien een bedrijf/persoon kent die deze projecten zou
kunnen sponsoren dan horen wij dat graag!
Indien gewenst zijn bestuursleden van Giri Asih te allen tijde bereid om u verder in te lichten over onze mooie
projecten.
Alvast hartelijk bedankt voor uw aandacht en overweging.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van stichting Giri Asih Nederland
Email: info@giri-asih.nl

