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UPDATES
Onze reis naar Gambia start echter niet op 8 april 2022, maar op 21 oktober door de corona. De
uitdaging om ons doel te bereiken gaat gewoon door. 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

HOE STAAN WE ERVOOR

Afgelopen periode heeft er een artikel
over ons doel in de plaatselijke krant, de
Loop gestaan, dankzij Ramon Bruijns.
Ook in het veteranen blad hebben ze een
stukje van ons geplaatst.

Vooraleerst willen wij u/jullie bedanken voor jullie gulle
bijdrage aan ons project. Een éénmalige Challenge met
als doel een röntgenapparaat voor het Lamin Health
Center in Gambia.

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

We hadden gehoopt, dat eind januari 2022 alle restricties
verleden tijd zouden zijn en we eindelijk zonder covidzorgen onze reis naar Gambia voor konden gaan
bereiden. Helaas blijven er meerdere maatregelen van
kracht en hebben we besloten dat we, naast de ‘normale’
uitdagingen die Afrika met zich meebrengt, deze risico’s
uit willen sluiten. Ondertussen gaan wij verder met
voorbereidingen en hebben we extra tijd om nog meer
sponsoren te werven die ons project, een
röntgenapparaat voor het Lamin Health Center, willen
steunen.

BEN JIJ OOK ENTHOUSIAST. WIL JIJ HIER
VOLGENDE KEER KOMEN STAAN?
OF WIL JE EEN STICKER OP ONZE AUTO
PLAATSEN VOORZIEN VAN JE EIGEN
BEDRIJFSLOGO ?

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE VIA DE MAIL INFO@OLDBOYSGOTOGAMBIA.EU
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VOLGENDE ACTIVITEIT
Greenlane Tracks organiseert voor ons een leuke rit met verassende
paden op 6 maart 2022. Deze rit wordt volgens het bolletje-pijl
systeem gereden. Het startpunt is bepaald. Nieuwsgierig geworden,
en wil je ook nog meerijden. Startpunt Breda en eindpunt omgeving
Den Bosch. Op het eind zal de lokale horeca weer zorgen voor iets
lekkers. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. #greenlanetracks
Opgeven kan via onderstaande link.
https://www.greenlanetracks.nl/agenda/verrassende-paden-06-032022.

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 mag
natuurlijk ook ons sponseren voor bijvoorbeeld € 0,10 per km te
doneren. Er zijn diverse pakketten te 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.
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