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Nieuwe locatie voor
316 Coffee House
Vorig jaar halverwege maart
opende de ‘316 Coffee House’
haar deuren in het Grey House
in Kitengela. Al snel was de
koffie van Dickens een begrip en
liepen de zaken goed. In de
vierde maand maakte de
koffiebar al winst.

Correspondentie:

Dovenetel 14
3863 DX Nijkerk
tel: 06 34 19 79 08

Nu na een jaar zijn we op zoek naar een nieuwe locatie voor de 316 Coffee
House. In augustus vorig jaar was er een probleem was met de riolering van
het Grey House, het appartementencomplex waarin de bar op de begane
grond een winkelruimte huurt. Dat probleem zorgde ervoor dat er rioolwater
onder stoep voor de bar de straat op stroomde. De ‘Department of Health
Service’ gelastte Dickens om zijn bar te sluiten op grond van gevaar voor de
volksgezondheid. Gelukkig kon hij zes weken later weer open. Echter zijn de
problemen met het riool nog niet opgelost.
Samen met Dickens hebben we besloten een nieuwe locatie te zoeken,
zonder rioolproblemen en met meer directe voorbijgangers. Binnenkort start
316 Coffee House op deze nieuwe locatie. Hiervoor hebben we jouw support
nodig. Dickens moet verhuizen, de nieuw zaak inrichten en borg betalen
voor huur en energie. Deze verhuizing kost € 1500,- . Steun ons en help
Dickens te verhuizen en op een andere locatie door te starten.
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Stichting Coffee
Foundation is ANBI
goedgekeurd.

Facebook:

coffeefoundation

ONTWIKKELINGSWERK

ONDERNEMERSCHAP

DISCIPELSCHAP

Werkgelegenheid en
sociale ontwikkeling

Trainen, coachen en
stimuleren

Ontmoeten, contacten
en relatie
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Email:
info@coffeefoundation.org

Website:

www.coffeefoundation.org

NIEUWSBRIEF COFFEE FOUNDATION

21 MAART 2016

Laptop voor administratie
Stichting Coffee Foundation verwacht van de
ondernemers dat ze een degelijke administratie
bijhouden en hierover aan de stichting
rapporteren. We hebben een eenvoudige tool
ontwikkeld in Excel waarmee ze kunnen
rapporteren aan de stichting en de bank. Want
ook de locale bank verwacht een degelijke
rapportage over minimaal een jaar alvorens ze
willen investeren in de business van locale
ondernemers.
De meeste startende ondernemers in
ontwikkelingslanden hebben geen
computer of laptop. Ook hierin zullen
we bij de meest projecten zelf moeten
voorzien.
Binnenkort gaat één van onze
bestuursleden naar Afrika. Hij zal op zijn
terugreis een bezoek brengen aan
Dickens en de 316 Coffee House. Een
mooie gelegenheid om een laptop mee
te nemen zodat Dickens de
administratie met een computer kan
doen en ons kan rapporteren over de
voortgang en het bereiken van zijn
doelen.
Tot nu toe doet Dickens de
administratie op papier en typt hij dit

Geef voor een gebruikte
laptop van € 200,-

eenmaal per maand over in excel op
een computer bij een Internet café. Dit
is niet een geweldig handige manier en
ook niet wenselijk, omdat bedrijfs
gevoelige informatie op een openbaar
beschikbare computer verwerkt moet
worden.
We willen een gebruikte laptop
aanschaffen voor Dickens en hierop
Excel installeren, zodat hij in elk geval
de administratie op zijn eigen computer
kan verwerken.
Help ons mee om deze laptop aan te
schaffen.
Of misschien heb je nog een laptop
staan die je niet meer gebruikt, maar
nog prima werkt.

HELP ONS DE NIEUWE BAR IN TE RICHTEN OF SUPPORT EEN LAPTOP
• Geef een gift voor een nieuwe bar/counter en extra stoelen/tafel (€ 300,-)
• Financier de verf om de nieuwe locatie een mooie kleur te geven (€ 50,-)
• Help mee de borg voor de huur (€ 400,-) of energie (€ 150,-) te betalen
• Betaal mee aan de eerste twee maanden huur (€ 400,-)
• Help Dickens mee om reclame te maken voor zijn nieuwe bar (€ 200,-)
• Steun met uw gift de aanschaf van een laptop (€ 200,-)
-

U kunt uw gift overmaken naar bankrekening: NL90 RBRB 0929 8639 84
Via de website kunt u ook elektronisch geven www.coffeefoundation.org
Of geef via Paypal naar: support@coffeefoundation.org
Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.
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