
Ondersteuning Stichting Denbi

Wilt u zakelijk het werk van de 

Stichting Denbi steunen? Dat kan!

Als bedrijf kunt u verschillende donateurs- 
pakketten afnemen. Met de financiële middelen 
die we hiermee verkrijgen, kunnen wij de leef-, 
woon- en gezondheidsomstandigheden van de 

mensen in Denbi verbeteren. Daarnaast levert 
het voor uw bedrijf natuurlijk ook enkele mooie 
kansen op. U kunt kiezen uit de onderstaande 
donateurspakketten:

donateurspakket brons

•   We organiseren minimaal één donateursavond per jaar. Daarin wordt informatie verstrekt over onze (nieuwe) 
projecten, we nodigen sprekers uit en u kunt uw netwerk uitbreiden met andere ondernemers. 

•   De naam en logo van uw bedrijf wordt vermeld op/in:
 o   onze website www.hulpaanethiopie.nl; 
 o   programmaboekjes; 
 o   het reclamebord op de actiedag in april.

•   Op verzoek organiseren wij voor u een voorlichtingsavond voor medewerkers van uw bedrijf. Dit wordt verzorgt 
door een voorlichter van onze stichting.

•   We plaatsen één keer per jaar een advertentie in het Reformatorisch Dagblad/plaatselijke krant met daarin de 
namen en logo’s van alle deelnemende bedrijven

•   Er is een mogelijkheid om mee te gaan met onze donateursreis op eigen kosten. We brengen een bezoek aan onze 
projecten en ook bezoeken we verschillende Nederlandse bedrijven in Ethiopië. 

Kosten: € 495,- per jaar (excl. BTW) 

•   We plaatsen per jaar een extra advertentie  
(totaal 2) in het Reformatorisch 
Dagblad/plaatselijke krant met daarin de namen en 
logo’s van alle deelnemende bedrijven.

•   Dit pakket levert u extra voordeel op bij de 
donateursreis. Wij vergoeden voor u voor maximaal 
één werknemer per jaar:
 o   Overnachtingen
 o   Ontbijt
 o   Diverse bedrijfsbezoeken en excursies
 o   Reiskosten binnen Ethiopië
Houdt er dus rekening mee dat kosten, zoals 
vliegkosten, visum, diner, drinken en eventuele 
reiskosten naar het vliegveld voor uw eigen 
rekening zijn. Gelukkig zijn deze kosten binnen 
Ethiopië beperkt en op deze wijze kunnen we het 
belang van de stichting zo goed mogelijk behalen en 
kan ieder zijn verteringen naar eigen behoefte 
invullen. U mag maximaal 2 medewerkers 
aanmelden per 3 jaar en het is alleen toepasbaar in 
het jaar van lidmaatschap.

Kosten: € 1995,- per jaar (excl. BTW) 

•   We plaatsen per jaar een extra advertentie 
(totaal 2) in het Reformatorisch Dagblad/plaatselijke 
krant met daarin de namen en logo’s van alle 
deelnemende bedrijven.

•   Dit pakket levert u extra voordeel op bij de 
donateursreis. Wij vergoeden voor u voor maximaal 
één werknemer per jaar:
 o   Vliegreis naar Ethiopië voor 1 persoon tot 
      een max. bedrag van 500
 o   Overnachtingen
 o   Ontbijt
 o   Diverse bedrijfsbezoeken en excursies
 o   Reiskosten binnen Ethiopië
Houdt er dus rekening mee dat kosten, zoals visum, 
diner, drinken en eventuele reiskosten naar het 
vliegveld voor uw eigen rekening zijn. Gelukkig zijn 
deze kosten binnen Ethiopië beperkt en op deze 
wijze kunnen we het belang van de Stichting zo goed 
mogelijk behalen en kan ieder zijn verteringen naar 
eigen behoefte invullen. U mag maximaal 2 
medewerkers aanmelden per 3 jaar en het is alleen 
toepasbaar in het jaar van lidmaatschap.

Kosten: € 995,- per jaar (excl. BTW) 

Donateurspakket GoudDonateurspakket zilver

Donateurspakket bronsDonateurspakket brons


