
 

 

Nieuwsbrief 
Nr 1 — maart 2020 

Stichting Hibiscus wil verbeteringen realiseren 
op het gebied van milieu, hygiëne en educatie 
in Indonesië.  
In samenwerking met haar zusterorganisatie ter 
plaatse worden projecten geselecteerd en 
financieel ondersteund voor 
• aanleg van voorzieningen voor schoon 

water 
• bouw van toiletgebouwen 
• aanschaf schoolboeken, 

schrijfbenodigdheden en 
computerapparatuur 

Stichting Hibiscus werkt uitsluitend met 
vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.  Het nieuws in het kort 

Stichting Hibiscus 

Buigeind 9, 5685 DN Best 

T +31 64 15 17127 

M stichtinghibiscus@hotmail.com 

URL 
http://www.stichtinghibiscus.nl 

 

Het coronavirus heeft inmiddels heel Nederland in zijn greep. Alle 
openbare gelegenheden zijn voorlopig tot 6 april op slot gegaan. Ook 
CultuurSpoor in Best sluit haar deuren. Dit betekent helaas dat de 
opening van de Culturele Maand van Stichting Hibiscus op 4 april niet 
doorgaat. We hopen dat onze expositie en evenementen na 6 april 
gewoon doorgang kunnen vinden. 
Verder in deze nieuwsbrief: 

• de gulle donatie aan onze Stichting van Stichting Kringloopwinkel 
Handmelken. 

• een verslag over de jaarlijkse bijeenkomst van 29 januari jl. over wat we 
in 2019 gerealiseerd hebben en welke plannen er voor 2020 op stapel 
staan.  

• de eerste kennismaking via i-Exchange tussen leerlingen van het 
Stedelijk College met leerlingen van Sekolah Tumbuh in Jogjakarta en 
SMA 1 in Wonosari. 

• de opbrengst van de statiegeldactie bij Albert Heijn Boterhoek. 

Tot slot laten we u in deze nieuwsbrief ook kennismaken met Anouk van 
den Dungen, penningmeester van Stichting Hibiscus. 
 
 

Al onze activiteiten en berichten 
zijn ook te volgen op onze 
website (zie adres hierboven), 
die makkelijk toegankelijk is 
voor PC, tablet of smartphone. 



 

 
2 

SPRING 2016 THE LOREM IPSUMS 

   Evenementenkalender 2020 
Alle evenementen zijn onder voorbehoud. 
 
7 - 30 april  Expositie 'Lasem, the Forgotten Heritage' 
8 april  Voorleesochtend in CultuurSpoor en BS De Heydonck 
15 april  Lezing "Lasem en haar verhaal' door Danthe Hidajat 
23 april  Lezing en workshop over jamu (kruidenthee) door Nova Dewi 
 
Houd uw mail in de gaten om op de hoogte te blijven over veranderingen in het 
programma. 
     
 
Uitwisselingsprogramma   (Onder voorbehoud) 
Onze Stichting helpt en adviseert het Heerbeeck College in Best en het Stedelijk College  in 
Eindhoven bij de uitwisseling van hun leerlingen met een school in Indonesië.  
 
Uitgesteld  Leerlingen van SMA 3 uit Jogjakarta bezoeken het Stedelijk College. 
29 mei - 7 juni Sekolah Tumbuh uit Jogjakarta komt naar Nederland en gaat een bezoek 

brengen aan het Heerbeeck College Best, Stedelijk College Eindhoven, 
Universiteit van Leiden (waar Sultan Hamengkubuwono IX heeft 
gestudeerd), en aan de Indonesische Ambassade waar ze in gesprek gaan 
over de Javaanse diaspora. De leerlingen worden niet bij gastgezinnen 
ondergebracht maar verblijven in 'dormitories'. Onze voorzitter Ine 
WawoRuntu zal hen tijdens hun verblijf begeleiden. 

Najaar 2020 Leerlingen van het Heerbeeck College gaan naar Indonesië 
 
 
Statiegeldacties 2020 
Help Stichting Hibiscus met een financieel duwtje in de rug door het doneren van uw 
statiegeldbon. 
 
5 oktober t/m 1 november PLUS Erwin Kenter, Den Ekker 1B, 5683 KE Best 
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   Programma Culturele Maand 2020  -  Onder voorbehoud 

 
Woensdag 8 april  9:00 - 10:00  CultuurSpoor en BS De Heydonck 
Een interactieve voorleesochtend met leerlingen van BS De Kiezel onder begeleiding van 
Frieda Amran in CultuurSpoor, en Frank van Schaik op BS De Heydonck.  
De leerlingen mogen tekenen en kleuren op een template met karakteristieke motieven uit Lasem. 
De drie mooiste tekeningen zullen naar Lasem gebracht worden om daar batikdoeken van te laten 
maken: 'From Best with love for Lasem'. Wanneer de doeken af zijn worden ze ter verkoop aan de 
scholen aangeboden. De opbrengst komt ten goede aan de sociale projecten van Stichting Hibiscus. 

 
Woensdag 15 april 14:00 - 16:00  CultuurSpoor 
Lezing 'Lasem en haar verhaal' door Danthe Hidajat. Tijdens de lezing kunt u deelnemen  
aan een batikworkshop om te ervaren hoe het is om zelf batik te maken. 
Entree:  € 3,-- p.p. inclusief koffie/thee 
U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden bij CultuurSpoor: 0499 - 372609 
 
Donderdag 23 april 11:00 - 13:00 CultuurSpoor 
Lezing en workshop over kruidenthee ('jamu') door Nova Dewi, auteur van de boekenserie 
'Het verhaal van Jamu'. Zij is tevens CEO van Suwe Ora Jamu en vertelt graag haar verhaal 
over Jamu aan jonge Indonesiërs en internationaal publiek. Nova Dewi gelooft dat Jamu een 
natuurlijke, positieve en zelfhelende energie heeft waarvan de filosofie gelijk is aan 
levensfilosofie. Tegenwoordig werkt zij samen met boeren in Indonesië, het door een 'ring of 
fire' omsloten vruchtbare thuisland van Jamu. 
Entree:  € 3,-- p.p. inclusief koffie/thee 
U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden bij CultuurSpoor: 0499 - 372609 
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Elk jaar in april organiseert Stichting Hibiscus in samenwerking met CultuurSpoor in Best een 
Culturele Maand - Bulan Budaya - om de verschillende facetten van de Indonesische cultuur 
in de schijnwerpers te zetten. Ook dit jaar was er een interessante expositie en een 
gevarieerd activiteitenprogramma samengesteld over batik - en in het bijzonder over batik uit 
de stad Lasem - met als thema Lasem, the Forgotten Heritage. 
Helaas hebben de strenge maatregelen in verband met het coronavirus roet in het eten 
gegooid en kan de feestelijke opening niet doorgaan. De expositie en overige evenementen 
die Stichting Hibiscus georganiseerd heeft, gaan onder voorbehoud door. 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Expositie Culturele Maand 2020 
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Lasem, the Forgotten Heritage 
Lasem, een stad op drie uur rijden ten oosten van Semarang, wordt in sommige literatuur ook 
The Little Tiongkok, of Le Petit Chinois genoemd en wordt beschouwd als bewijs van 
wederzijdse Chinese en Javaanse beïnvloeding. De Chinezen vestigden zich, volgens 
zeggen, meer dan 200 jaar geleden in deze stad en hun invloed is - meer dan in andere 
steden - nog steeds duidelijk zichtbaar in het straatbeeld door de vele huizen en tempels in 
Chinese stijl. Het is niet verwonderlijk dat de Chinese cultuur effect heeft gehad op de 
batiktraditie van Lasem. Ook de inwerking van de Europese cultuur is in de stad terug te 
vinden. Er wordt verondersteld dat gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Herman 
Willem Daendels (1807-1810) daaraan heeft bijgedragen.  
 
De expositie 
De expositie wordt verzorgd door een team uit Indonesië, bestaande uit Danthe Hidajat, Jane 
Basiroen en Herawati Handojo. 
Danthe Hidajat is antropologe. Ze is liefhebber van batik en heeft veel bewondering voor de 
batikmakers van Lasem. Zij heeft een aantal boeken over traditioneel textiel geschreven, 
onder andere 'Indonesian Batik & the Empu: Go Tik Swan Panembahan Hardjonagoro'; 
'String of Values in Wastra' over de Wastra Collectie van Johanna Maria Pattinaja Seda. 
Jane Basiroen, Doctor of Arts, heeft meerdere onderzoeken gedaan naar 
bewustwordingsprogramma's voor het behoud van Batik Lasem als Indonesisch batikerfgoed, 
en naar culturele expressie in de 14e tot 19e eeuw van de Javaanse en Chinese cultuur in 
Batik Lasem. 
Herawati Handojo is groot liefhebber van Batik Lasem. 
 

 Op de foto van links naar rechts:  

 Ibu Jane Basiroen  

 Bapak Ganthra Benny  

 Ibu Ine WawoRuntu 

 Ibu Neneng Iskandar 

 Ibu Danthe Hidajat 

 Ibu Herawati Handojo 

 

 Bapak Benny en Ibu Iskandar zijn de 
curatoren van het textielmuseum in 
Indonesië 

 

 

 

 Thema Bulan Budaya - Culturele Maand 2020 
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Patricia Andriani is een jonge designer uit Indonesië. Zij verwerkt batik Lasem in haar 
kledingontwerpen om te laten zien dat traditionele batik heel geschikt is voor hedendaagse, 
trendy kleding. Haar kledinglijn is niet alleen gepast voor formele gelegenheden maar ook 
geschikt om dagelijks te dragen en in het bijzonder tijdens het reizen. In haar collectie 'New 
Age of Lasem' combineert ze batik van katoen, halfwollen stof en lurex. Dit tezamen geeft 
een warme uitstraling.  
 

"Het loszittende silhouet van het reizigersconcept dat ik heb ontworpen geeft een 
comfortabel gevoel dat overeenkomt met de behoefte van de reiziger die casual kleding 
wil. De asymmetrische lijnen die kenmerkend zijn voor mijn ontwerpen, komen steeds 
terug. Het is een moderne interpretatie van het klassieke Lasem batikdoek." 
— Patricia Andriani — 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 Thema Bulan Budaya - Culturele Maand 2020 

Ibu Danthe Hidajat, Ibu Patricia Adriani, Ibu Ine WawoRuntu 
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Op woensdag 29 januari mochten Ine WawoRuntu en 
Corry Huffenreuter van Stichting Hibiscus, samen met 
overige vertegenwoordigers van zes andere goede 
doelen, in Café Dokus aan de Sonseweg in Best een 
cheque van € 2.000,-- in ontvangst nemen.  De cheque 
werd namens Stichting Kringloopwinkel Handmelken 
Best door de heer Wiet Gilsing uitgereikt. 
De donatie is gereserveerd om voor school Al-Husna  
in Kemloko in het district Temanggung toiletunits te 
bouwen en van watertanks te voorzien. De kosten 
hiervoor bedragen circa  € 3.000,--. 

Stichting Hibiscus wil Stichting Kringloopwinkel Handmelken graag heel hartelijk bedanken 
voor deze geweldige donatie! Dankzij deze gift wordt een steentje bijgedragen aan de 
verbetering van de levensomstandigheden van vele kinderen en hun families op het 
Indonesische platteland. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 Donatie Stichting Kringloopwinkel Handmelken 
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Tijdens een informele bijeenkomst voor Vrienden van Hibiscus, Financieel Adoptie Ouders, 
sponsors, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden heeft voorzitter Ine WawoRuntu op 29 
januari jl. de aanwezigen verteld over wat Stichting Hibiscus in 2019 heeft bereikt en welke 
voornemens er voor 2020 zijn. 
 
Bouwprojecten 2019 
De volgende bouwprojecten zijn inmiddels opgeleverd. Stichting Hibiscus heeft ze kunnen 
realiseren door de gulle giften van de donateurs, Stichting Kringloopwinkel Handmelken en 
Stichting Wilde Ganzen. 
BS Ngemplak2  - dorp Ngemplak, sub-district Kandangan, district Temanggung in Centraal 
Java. 
Op deze school is de vermolmde vloer van de bibliotheek vervangen door een betonnen vloer 
en werd de ziekenkamer gerenoveerd. 
 
BS Kedawung - dorp Kedawung, sub-district Kandangan, district Temanggung, Centraal 
Java. 
Op deze school is een sanitaire voorziening gebouwd met 6 toiletten en 2 watertanks. 
 
BS Mulyorejo - dorp Silo, sub-district Jember in Oost Java. 
Deze school is gerenoveerd en voorzien van toiletten.  
 
Bouwprojecten in 2020  
Stichting Hibiscus heeft wederom een gulle donatie van Stichting Kringloopwinkel 
Handmelken Best in ontvangst mogen nemen. Het bedrag van € 2.000,-- is gereserveerd om 
voor school Al-Husna in Kemloko, district Temanggung toiletunits te bouwen en van 
watertanks te voorzien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 'Jaarbeeld 2019 en Vooruitblik 2020'  -  Corry Huffenreuter 
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KEDAWUNG 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 Foto's bouwprojecten 2019 
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NGEMPLAK 

 

 

  Foto's bouwprojecten 2019 
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Financieel Adoptie Plan 2019 
Stichting Hibiscus heeft eind 2014 het Financieel Adoptie Plan in het leven geroepen met 
als missie en doelstelling om financiële ondersteuning te bieden aan (wees)kinderen in 
Indonesië zodat zij onderwijs kunnen volgen om later hun kansen in de maatschappij te 
vergroten. Om dit doel te bereiken zijn Financieel Adoptie Ouders (FAO) nodig. 
Op dit moment heeft de Stichting 15 FAO in Nederland, 5 in Indonesië en 1 in Duitsland.  
U kunt al Financieel Adoptie Ouder van een kind op de basisschool worden met een 
maandelijkse donatie van minimaal € 5,--. 
De donatie voor het ondersteunen van een vervolgopleiding hangt af van de opleiding die het 
kind wil gaan volgen en kan tussen € 10,-- en € 40,-- bedragen. 
We hebben een ondersteunend team in Indonesië dat de contacten met de kinderen en hun 
ouders onderhoudt. De leden van het team overhandigen de toegekende gelden en schaffen 
benodigdheden aan. Zij sturen verslagen met schoolrapporten en foto's over de voortgang 
van de kinderen en leggen financiële verantwoording af over de uitgaven aan onze voorzitter 
Ine WawoRuntu die samen met Corry Huffenreuter voor de rapportage aan de betreffende 
FAO zorgt. 
 

Financieel Adoptie Plan in 2020 
Stichting Hibiscus gaat op dezelfde voet door met de kinderen en hun FAO die op dit moment 
zijn ingeschreven. Er zal echter tot nader bericht geen uitbreiding plaatsvinden. 
 
 
Ibu Peggy Fredriksz is een van onze Financieel Adoptie Ouders uit Nederland. In 2019 heeft 
zij een bezoek gebracht aan haar adoptiekind Nayla Safirra in Jakarta.  
 

Van links naar rechts: 
- Nayla's vader 
- Ibu Peggy 

- Nayla Safirra 
- Nayla's moeder met op haar    
arm Nayla's broertje 
Mohammaed 

 

 
 
 

 

 

 

  'Jaarbeeld 2019 en Vooruitblik 2020'  -  Corry Huffenreuter 
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De i-Exchange tussen scholen is een 
levendige manier om elkaar vóór een 
uitwisseling te leren kennen. De leerlingen 
die aan zo'n uitwisseling meedoen 
kunnen elkaar voor het eerst in levende 
lijve zien en horen en al iets van elkaars 
cultuur en gewoontes oppikken. Voor alle 
leerlingen is het een spannende 
gebeurtenis. 
Eind februari vond via Skype de i-
Exchange plaats tussen het Stedelijk 
College in Eindhoven en Sekolah Tumbuh 
in Jogjakarta en Sekolah Menengah Atas 
1 in Wonosari. 

 
Om het contact goed op gang te brengen hebben de leerlingen van deze scholen zich 
vooraf goed moeten voorbereiden. De opdracht dit jaar was om een kort filmpje te maken 
over hun leven naar aanleiding van de volgende thema's: 

• tradition & holidays 

• climate change 

• future dreams 

• school & education 

• pollution 

• multicultural living  
Door met elkaar de filmpjes te bekijken worden de overeenkomsten en verschillen goed 
zichtbaar. De leerlingen maakten heel snel contact met elkaar ondanks het feit dat de 
internetverbinding wat moeizaam ging. Ze waren erg nieuwsgierig naar elkaars leven en 
vragen zoals 'What', 'How' en 'Why' voerden de boventoon. Het beoogde doel om de 
jongere generatie van de twee landen met elkaar in contact te brengen  was bereikt want 
ook vragen zoals "What is your Instagram name, then I'll follow you" en "What's your phone 
number?", of "Let's make a Whatsapp group" kwamen voorbij. 
 
Behalve het maken van de filmpjes doen de uitwisselingsleerlingen van het Stedelijk 
College ook aan andere activiteiten mee. Zo heeft Martin Visschers, een vrijwilliger van 
Stichting Hibiscus, over zijn ervaringen tijdens een recent bezoek aan Java verteld en heeft 
Uli Tax een dansworkshop gegeven. Zij heeft de leerlingen drie dansen uit Indonesië 
aangeleerd. Op het einde van de dag voerden de leerlingen in groepjes op klanken van 
vrolijke muziek de dansen 'Maumere' (Flores), 'Tobelo' (Molukken) en 'Sajojo' (Papua) op. 

 

   i-Exchange Stedelijk College Eindhoven 



 

 
14 

SPRING 2016 THE LOREM IPSUMS 

 
Anouk van den Dungen is misschien niet zo bekend bij de mensen die Stichting Hibiscus 
een warm hart toedragen, maar ze is als penningmeester de stille kracht en het scherp 
toeziend oog achter de schermen van onze Stichting. 
 
Achtergrond 
Anouk is in 1975 in Nuenen geboren en heeft daar op Jenaplanbassischool De Wettenaer 
gezeten. Op haar 12e verhuisden haar ouders naar Eindhoven waar ze naar het lyceum 
van het Bisschop Bekkers College ging. Hoewel de economische vakken en talen haar 
boeiden, wilde ze zeker ook 'iets met cijfers' doen. Na het behalen van het VWO-diploma 
verhuisde ze naar Tilburg om aan de Katholieke Universiteit de studierichting Fiscaal Recht 
te volgen. 
Nog voordat zij afstudeerde werd ze al gescout door accountantskantoor Coopers & 
Lybrand. Na 17 jaar hier met veel plezier gewerkt te hebben, ging Anouk op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden. Haar werkzaamheden bij Coopers & Lybrand brachten haar wel 
dichter bij de top, maar ook verderaf van de cliënten. Het contact met hen werd minder 
intensief en op den duur begon Anouk de directe omgang en het meedenken met de 
cliënten te missen. Ze ging op zoek naar een andere baan in haar branche, maar wel in 
een functie waar ze haar kennis als belastingadviseur rechtstreeks met haar cliënten kan 
delen.  
In 2015 begon ze als senior belastingadviseur bij Wesselman Accountants | Adviseurs 
waar de accountants en adviseurs van verschillende disciplines naast elkaar samenwerken 
en samen optrekken met hun cliënten. In 2016 werd Anouk benoemd tot directeur Advies 
van de firma. Ze heeft het bijzonder naar haar zin bij Wesselman maar of deze firma haar 
eindstation is? "Op dit moment zeker, maar voor de langere termijn zeg ik nooit 'nooit'," 
aldus Anouk. "Ik sta altijd open voor nieuwe mogelijkheden." 
 
Penningmeester Stichting Hibiscus 
Inmiddels was Anouk van Tilburg naar Best verhuisd. In die tijd maakte ze kennis met Ine 
WawoRuntu doordat hun kinderen in dezelfde kleuterklas zaten. Tijdens het wachten op de 
kinderen op het schoolplein kwam ter sprake dat Ine graag iets wezenlijks en tastbaars 
wilde bijdragen aan het onderwijs en de hygiënische omstandigheden op scholen in de 
achterafgebieden in Indonesië. Van het een kwam het ander. Er moest van alles geregeld 
worden: het uitzoeken van de meest geschikte organisatievorm, het ontwerpen van een 
oprichtingsakte en de gang naar de notaris, het aanvragen van een belastingtechnisch 
gunstige ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel , en het openen van een zakelijke bankrekening. Met haar fiscaal-juridische 
achtergrond was Anouk natuurlijk de aangewezen persoon om deze zaken in gang te 
zetten en het was bijna vanzelfsprekend  dat zij de penningmeester van de nieuwe stichting 
werd.   

 

   In gesprek met ... Anouk van den Dungen 
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Anouk is de eindverantwoordelijke voor alle financiën en bewaakt daarom de financiële 
kaders van de stichtingsdoelstellingen. Dat was tijdens de eerste jaren van het bestaan 
soms wat moeilijk. In het enthousiasme om zoveel mogelijk voor de kinderen in 
Indonesië gedaan te krijgen, werden de activiteiten en de uitgaven om dat doel te 
bereiken weleens uit het oog verloren. "Eerst inkomsten, dan uitgaven," is Anouks 
credo. "Iedereen met goede plannen om geld op te halen is vrij om dat te doen, maar de 
initiatieven moeten wel zoveel mogelijk binnen de stichtingsdoeleinden blijven én je 
moet het zelf oppakken en organiseren. Kort gezegd, het mag Stichting Hibiscus weinig, 
of liever helemaal niets kosten én er mag geen risico zijn. Het vinden van sponsoren om 
activiteiten en evenementen te bekostigen is net zo van belang als het realiseren van 
nieuwe toiletunits en watertanks."  
Nu, 10 jaar na oprichting van Stichting Hibiscus, is Anouk nog steeds met heel veel 
plezier penningmeester. De vraag rijst of ze nog wel tijd heeft om dit vrijwillige werk erbij 
te doen, want naast haar drukke baan vormt ze samen met haar echtgenoot en drie 
opgroeiende kinderen een gezin met veel bezigheden en biedt ze als echte 
dierenvriend onderdak aan drie honden, een kat, vier kippen en volièrevogels. 
"Geen probleem," volgens Anouk, "ik ben trots op het werk dat ik voor de Stichting 
Hibiscus doe. Hibiscus heeft in de loop der jaren een stevige basis gekregen en heeft 
heel veel goodwill gekweekt en daardoor veel bereikt ten gunste van de kinderen en 
hun scholen in Indonesië. Natuurlijk zouden we allemaal heel veel meer willen 
realiseren, maar balans is ook belangrijk. We gaan gewoon op deze voet verder."  
 

 

   In gesprek met ... Anouk van den Dungen 
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Van 24 februari t/m 8 maart jl. konden de klanten van AH aan de Boterhoek in Best hun 
statiegeldbonnen aan Stichting Hibiscus doneren. De opbrengst van deze actie bedroeg    
€ 75,35. 
Stichting Hibiscus wil AH en natuurlijk ook hun klanten zeer hartelijk bedanken voor hun 
medewerking en donaties. 
De opbrengst van de actie wordt besteed aan het bouwen van toiletunits met watertanks op 
basisschool Al-Husna in Kemloko in het district Temanggung in Centraal Java.  
De kosten hiervoor bedragen € 3.000,-- 
 
Mede dankzij de statiegeldacties bij de supermarkten, de bijdrage van Stichting 
Kringloopwinkel Handmelken, de Vrienden van Hibiscus en overige donaties kunnen we 
bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van veel kinderen en hun 
families op het Indonesische platteland. Wij houden u op de hoogte van al onze 
projecten. 
Mocht u willen doneren, of heeft u een vraag over de Stichting, kijk dan op onze website 
hoe u dit kunt doen. https://stichtinghibiscus.nl. U kunt ook een bericht sturen naar 
stichtinghibiscus@hotmail.com.  
  
En wilt u zich aansluiten bij Vrienden van Hibiscus, dan staat alle informatie daarover op de 
volgende pagina. 
 
 

 

   Opbrengst statiegeldactie voor Stichting Hibiscus  
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   Word ook Vriend van Hibiscus! 
Helpt u ook mee om Stichting Hibiscus te helpen met haar projecten? 
 
Inmiddels hebben we 27 Vrienden die tezamen aan reguliere bijdragen EURO 763,-- 
bijeen brengen. Hartelijk dank hiervoor! 
Dit bedrag komt uiteraard ten goede aan de projecten die onze Stichting uitvoert, zoals 
bijvoorbeeld schoonwatervoorzieningen, toiletgebouwen en educatieve middelen. 
 
Eenmaal per jaar worden Vrienden van Hibiscus, sponsors en donateurs uitgenodigd 
om onder het genot van een hapje en drankje met het bestuur en vrijwilligers bij te 
praten over het wel en wee van onze Stichting.  
De kosten voor de hapjes en drankjes zijn, zoals u zult begrijpen, voor uw eigen 
rekening. 
 
Wij nodigen u graag uit om ook tot de Vriendenclub toe te treden.  
Voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal EURO 12,00 — meer mag natuurlijk ook! — 
bent u Vriend van Hibiscus. U wordt dan op de hoogte gehouden van onze activiteiten 
door middel van onze nieuwsbrief, maar u kunt ook altijd naar onze vernieuwde website 
surfen. 
 
Voor de jaarlijkse bijdrage ontvangt u een nota per e-mail, maar als u geen e-mailadres 
hebt, ontvangt u de nota en nieuwsbrief per post. 
 
Stichting Hibiscus is een ANBI-instelling: Algemeen Nut Beoogde Instelling.  
Uw bijdrage is als schenking aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. 
 
Om uzelf aan te melden als Vriend van Hibiscus hoeft u slechts een e-mail te sturen 
naar c.huffenreuter@upcmail.nl of een briefje  te sturen naar Stichting Hibiscus, p/a 
Corry Huffenreuter, Houtwal 144, 5509 KK Veldhoven met vermelding van onderstaande 
gegevens. 
 
Naam   ………………………………………………………………… 
Voorvoegsel   ………………………………………………………………… 
Voorletters      ………………………………………………………………… 
Adres     ………………………………………………………………… 
Postcode  ………………………………………………………………… 
Woonplaats  ………………………………………………………………… 
E-mailadres  ………………………………………………………………… 
Geeft tot opzegging een jaarlijks bedrag van € …………….. 
(zegge :   ………………………………………………………………… EURO 
Met ingang van het jaar ………………………………………………………………… 
 



 

 

  
 
 
 
 

 

U bent in het e-mailbestand van Stichting Hibiscus opgenomen omdat U zich hiervoor 
heeft aangemeld, of doneert, of een vrijwilliger bent. Onze stichting wilt u echter niet 
onnodig spammen. Indien u onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, stuur dan 
een korte mail naar stichtinghibiscus@hotmail.com.  

Stichting Hibiscus wenst u allen een goede 
gezondheid toe en hoopt u te mogen 

verwelkomen op de evenementen van de 
Culturele Maand! 


