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Stichting       KACEMA MUSUMA  
Foundation 

 
 
 
 
 
ELKE EURO IS WELKOM!! En elke Euro wordt in Zambia besteed. Alle kosten van de Stichting draagt het bestuur zelf. 
Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia, kost € 100,- per dag.     Dit wordt besteed aan: 
liefdevolle verzorging, voeding, scholing, kleding voor alle 42 kinderen, water, gezondheidszorg, groentetuin,  
boomgaard, onderhoud huis, salarissen werknemers, elektriciteit, internet, reservering voor slechte tijden, etc.  
 
Wilt u één of meer dagen per jaar dit gehele kindertehuis ‘adopteren’,  bijvoorbeeld van uw verjaardag een 
“Kacema-dag” maken?  Dat kan! 
 
Hieronder kunt u lezen hoe u onze penningmeester kunt machtigen tot innen van een door u  te bepalen bedrag 
per jaar of per maand.    
Nogmaals:  wij zijn gelukkig met ELKE Euro: ook een eenmalig klein bedrag is ZEER WELKOM!  Dank u wel. 
 
 
 
 
 
Met onderstaand bericht kunt u onze penningmeester Dhr, W.G. Cath, machtigen uw donatie automatisch te innen. 
U kunt dit formulier, ingevuld en  ondertekend, aan onze penningmeester Dhr. Wim Cath versturen per post of 
eveneens ingevuld en ondertekend, als PDF per email aan wg.cath@knid.nl 
 
U ontvangt ongeveer 6 weken voor de automatische inning bericht van de datum van afschrijving.  

 
Penningmeester Stichting KACEMA      W.G. Cath    Meerkoetstraat 13  9269 NA  Veenwouden    Tel: 0511 474513   

 
 
MACHTIGING. 

Ondergetekende, 
Naam   :  ……………………………………………… 
 
Voornamen (volledig) :   ……………………………………………… 
 
Adres :  ……………………………………………….  
 
Woonplaats  :  ……………………………………………… 
 
Tel.    :  ……………………….      E-mailadres:  ……………………………………………… 
 
machtigt de penningmeester van Stichting KACEMA  tot het innen van jaarlijks € ………. met minimum 
looptijd van 5 jaar en daarna tot  wederopzegging. 
Dit bedrag komt geheel ten goede aan het kindertehuis KACEMA MUSUMA te Kawambwa, Zambia.   
Ik ga akkoord met automatische afschrijving van   €…….    per jaar /        €……..    per maand 

 
van mijn banknummer...................................  tnv ................................................... 
Andere betalingswijze: ……………………………   te  ……………………………….... 
 
 (woonplaats)   (datum)   (Handtekening) 
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