Side by Side India is een kleine vzw
die de band tussen India en België wil
Versterken. Doel hiervan: op bescheiden schaal helpen om de leefsituatie
van de armsten in India te verbeteren.
In India (zuidwerking) werken we
samen met een lokale organisatie,
‘The Bimadole Development Society’. Zij zorgen voor
de uitwerking en opvolging van de projecten en
geven een correcte vergoeding voor het verrichte
werk aan de mensen die zij voor ons tewerk stellen.
In België (noordwerking) werken we met
vrijwilligers, om samen fondsen te werven om de
projecten in India mogelijk te maken. We werken
ook aan sensibilisering in België voor de noden die
Side by Side India aankaart.
******************************************
Wil je een van de projecten van Side by Side India
financieel steunen?
Dat kan door te storten op de rekening van Hubeje
vzw
BE43 4352 0990 0101,
met als mededeling ‘Side by Side 469’.

Waar zijn we actief?
In Eluru (Andra Pradesh):
1. Financiële sponsoring van kinderen met het oog
op onderwijs: 20 meisjes en 10 jongens, van
verschillende leeftijden (van kleuter- tot hoger
onderwijs)
2. Extra vorming voor meisjes en vrouwen
3. Gezondheidszorg voor iedereen: tijdelijke mobiele medische units in ieder dorp – algemene
check-ups en opvolging van specifieke aandoeningen
4. Menswaardige huisvesting: de bouw van privétoiletten, de bouw van stenen huizen (in de toekomst), het voorzien van drinkbaar water (in de
toekomst)
Wil je meer weten over onze organisatie, neem dan een
kijkje op onze website www.sidebyside-india.org of
mail naar info@sidebyside-india.org
*********************************************
Is je gift voor een specifiek doel bestemd, vermeld dit
dan bij de mededeling (sponsorkind, toilet, …).
Elke gift is uiteraard welkom, maar vanaf 40 euro per
jaar krijg je van Hubeje vzw een fiscaal attest.
Wie zijn wij?
Prakash Goossens—Voorzitter
Bart Hollevoet—Secretaris
Kris Van Balen—Penningmeester

Meer info vind je op onze website: www.sidebyside-india.org

