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Nieuwe locatie voor 316 Coffee House
Vorig voorjaar opende de ‘316 Coffee
House’ haar deuren in het Grey House
in Kitengela vlakbij Nairobi (foto
hiernaast). Door zijn enthousiasme en
inzet en de financiële ondersteuning
vanuit Stichting Coffee Foundation, is
het Dickens gelukt om na ruim een
jaar wat winst te maken! Hier zijn we
als bestuur erg trots op!

Correspondentie:

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

Wat is er gebeurd?
Door ingrijpende problemen met de riolering van het Grey House heeft Dickens op last van
de autoriteiten, in korte tijd, zijn Coffeebar al twee keer moeten sluiten! Dit betekent: geen
klanten, geen verkoop en dus geen inkomen, terwijl een aantal kosten gewoon maandelijks
blijven doorlopen. Het probleem is nog steeds niet structureel verholpen; daarom heeft
Dickens in overleg met het bestuur van de Stichting, besloten de huur op te zeggen en uit te
kijken naar een nieuwe locatie voor zijn Coffeebar.

Wat doet het bestuur?
Allereerst blijft het bestuur Dickens ondersteunen in zijn activiteiten, omdat we graag zien dat
de 316 CoffeeHouse een succes wordt. In de eerste plaats natuurlijk voor Dickens, zijn vrouw
en zoontje! Maar ook voor de werkgelegenheid in Kitengela, voor Kenia en zeker ook voor
het Koninkrijk van God!

Stichting Coffee
Foundation is ANBI
goedgekeurd.

Waar mogelijk zal het bestuur Dickens dan ook financieel ondersteunen. Maar de middelen
hiertoe zijn voor de pas opgerichte Stichting (nog) niet toereikend, temeer niet omdat wij
geloven dat er mogelijkheden zijn voor nog meer Coffee-bars. Maar Dickens moet nu wel
geholpen worden om door te kunnen starten en de 316 CoffeeHouse tot bloei te brengen.
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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
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Wat kunt U doen?
Er zijn verschillende mogelijkheden voor een nieuwe lokatie van
de 316 CoffeeHouse, zoals in de Shopping-Mall op de foto
hiernaast.
Bent u iemand met een passie voor koffie? Bent u iemand met
een passie voor mensen in derde-wereldlanden? Bent u iemand
met passie voor jonge ondernemers met een droom om een
eigen bedrijf op te starten en te runnen? Help Dickens dan een
doorstart te maken en investeer in de toekomst van een ander!
U kunt ons helpen door een post van de begroting te sponsoren.
Of door een kleiner bedrag over te maken voor één van de
onderstaande begrotingsposten. Elke € 5,-, € 10,- of € 20,- helpt ons om de begroting rond te krijgen.

Begroting
De verhuizing en doorstart van de 316 CoffeeHouse is begroot op € 1.500,- Een nieuwe bar/counter € 250,- Extra inventaris als stoelen en tafels € 250,- Verf om de nieuwe locatie te verven € 50,- Contract- en aansluitkosten € 550,- De eerste maand huur € 200,- Reclame en PR voor de nieuwe lokatie + overig € 200,-

HELP ONS DE NIEUWE BAR IN TE RICHTEN
-

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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