Dank voor het downloaden van deze folder.
Ga als volgt te werk:
- druk pagina 2 en 3 af, dubbelzijdig
- snijd of knip langs de grijze lijnen
- voilà: vier handzame folders op A-6 formaat
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onderwijs op township-scholen, jongeren tussen wal en schip.
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Goed onderwijs zien we als de sleutel tot een kansrijke toekomst.
Daarom ondersteunen we projecten, organisaties en scholen die:
• Goed kleuter- en basisonderwijs bieden.
• Buitenschoolse opvang (na schooltijd en tijdens de vakanties)
organiseren.
• Extra onderwijs geven aan kinderen op middelbare scholen,
studenten begeleiden op HBO of universiteit en werkloze
jongeren helpen met bv. computerles en sollicitatietraining.
Ook steunen we capaciteitsopbouw door training en informatie
voor scholen, organisaties en individuen.
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Onze garanties. 100% van alle spontane giften wordt aan de
projecten in Zuid-Afrika besteed. Donateurs die niet tevreden zijn
over ons werk kunnen hun geld terugvragen.
SPZA is erkend door de Belastingdienst (ANBI) en heeft het CBF
keurmerk.
Met 7 nominaties wonnen we 3x de Transparantprijs voor het
beste jaarverslag in de categorie kleine organisaties.
Samen met 15-20 Zuid-Afrikaanse partners bereiken we ruim
2.000 à 3.000 kinderen en jongeren per jaar.
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Stichting Projecten Zuid-Afrika is sinds 2000 in samenwerking
met 15-20 partnerorganisaties actief voor kinderen en jongeren in
townships (sloppenwijken) en boerderijen in Zuid-Afrika.
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Nelson Mandela heeft gezegd: ‘Education is the most powerful
weapon you can use to change the world.’
Help onze fantastische partners in Zuid-Afrika met hun werk en
maak van een kansarm kind een kansrijk kind.
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Investeer in een kind en investeer daarmee in een toekomst.
• Stort uw gift op onze rekening bij Triodos Bank. IBAN NL51
TRIO 0390 437 603. BIC/SWIFT TRIONL2U
• Gebruik de donatieknop op onze website www.spza.org
• Doe een jaarlijkse bijdrage met extra fiscaal voordeel en vul
het formulier onderhandse overeenkomst in.
• Zet een legaat voor SPZA in uw testament.
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Meer weten?
• Bezoek onze website: www.spza.org en lees meer.
• Op de pagina Publicaties vindt u o.a. folders en jaarverslagen.
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