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UPDATES
Onze reis naar Gambia start op 8 april 2022, maar de uitdaging om ons doel te bereiken is nu al
begonnen. We willen jullie graag op de hoogte houden van de voortgang door jullie regelmatig een
update te geven over het bereiken van ons uiteindelijke doel. We zijn er nog niet, maar dankzij jullie
steun komt dat röntgenapparaat voor het Lamin Health Centrum (LHC) in Gambia steeds dichterbij!
OLD BOYS IN DE MEDIA
Afgelopen periode heeft terrein.nu ons
onder de aandacht gebracht. Lees
hierover op https://terrein.nu/off-roadreport/greenlane-tracks-stationair-op-delandsard/?fbclid=IwAR1ru_UDqdrhBPAx
BD1EqxziWpnX8RE9IvB
Wil jij ons ook graag steunen? Of ken je
iemand die dat graag wil doen? Dan
horen wij dat graag. Je kunt hiervoor
contact met ons opnemen
via info@oldboysgotogambia.eu of een
donatie doen
via crowdfunding site: https://www.gofun
dme.com/f/deelname-xraychallengegambia

HOE STAAN WE ERVOOR
Dankzij alle donaties die zijn gedaan via
de crowdfunding site en tijdens de fysieke bijeenkomsten
staat de teller inmiddels al op
€ 3200,- ! Ook hebben we de nieuwe banden, brandblussers
en andere materialen opgehaald bij Garage Hendriks uit
Balk. Ook zijn we voorzien van een satelliettelefoon door
fam. Vaarkamp. Wat zijn wij hier blij mee! Dankzij jullie
steun kunnen wij uiteindelijk ons doel “een op zonnepanelen
werkend röntgenapparaat schenken aan het LHC”, te
verwezenlijken. Echter we zijn er nog niet.
In plaats van geld uit te geven aan vuurwerk, zou ik zeggen
doneer aan dit goede doel Dat is pas een knaller.
Zoals nu gaan we alsnog starten op 8 april 2022 met de
oversteek op 11 april. Waarnaar we op 1 mei zullen finishen
in Gambia.

BEN JIJ OOK ENTHOUSIAST. WIL JIJ HIER
VOLGENDE KEER KOMEN STAAN?

ALLEEN SAMEN KUNNEN WE ONS DOEL BEREIKEN.
NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE VIA DE .MAIL INFO@OLDBOYSGOTOGAMBIA.EU
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4WD Magazine
Ook het 4WD magazine heeft aandacht voor onze actie.
Met kortingscode oldboysgotogambia kun je het blad met
korting bestellen.

Wij wensen iedereen fijne
dagen en een gezond en
gelukkig 2022
WIST JE DAT?
Er bestaat ook een mogelijkheid om de bijdrage volledig aftrekbaar te
maken voor de inkomstenbelasting, omdat de stichting SHHG, een
ANBI status heeft. We hebben diverse sponsorpakketten. Je kunt ze
vinden op onze website
https://oldboysgotogambia.eu/sponsorpakketten/
Een bijdrage die je ontvangt zonder dat daar een tegenprestatie voor
wordt gegeven.
• Vermeldt teamnummer 2206 op de overschrijving. Dan weten we
waar een bewijs van ontvangst naar gestuurd kan worden.
• Dit bewijs kan worden gebruikt voor de belastingaangifte om de gift
aftrekbaar te doen zijn.
.Sponsorbedragen vanaf € 500,- kunnen overgemaakt worden naar
Stichting SHHG onder vermelding van Old Boys Go To Gambia. Men
krijgt dan van de stichting een bewijs van storting voor de belasting.
Graag vooraf melden dat je dit wilt gaan doen. Dit melden kan via een
mail naar info@oldboysgotogambia.eu of door te bellen met Hans
Aarts. Zijn telefoonnummer is + 31 (0) 6 2702 0804
Een ander voordeel is dat we je logo-sticker op onze auto plakken,
vanaf moment dat er is gestort en de mogelijkheid tot uitnodiging van
een VIP party. Ook is er een mogelijkheid dat we een link op onze
website zetten die weer naar jullie website gelinkt wordt. Enkele
sponsors hebben al een link naar hun website.

Lamin Health Center in Gambia / https://www.laminhealthcenter.com/ De foto’s zijn gemaakt door John en
Esmeralda van bedrijf Esroma, de glaszetter uit Eindhoven.

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP ONZE WEBSITE WWW.OLDBOYSGOTOGAMBIA.EU

