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KAP VOORTGAANDE FONDSENWERVINGSCAMPAGNE – UITNODIGING OM TE DONEREN 
 

Hartelijke groeten van het Kitale Community Advancement Programme. 

Hopelijk maakt u het goed.  
 

Allereerst willen we degenen die ons eerder hebben geholpen van harte bedanken. Wij hebben dit heel 

erg gewaardeerd! 
 

Opnieuw zijn wij zo vrij om een beroep te doen op u, goede gevers, om KAP in staat te stellen haar werk 

te blijven doen in Trans Nzoia County, West-Kenia. 

Als middelgrote nationale niet-gouvernementele organisatie is KAP afhankelijk van lokale en 

internationale bijdragen. Door de sterk afnemende beschikbaarheid van internationale donoren zijn de 

donaties van individuele weldoeners, organisaties en/of bedrijven van cruciaal belang geworden. 

Daarom werven we continu fondsen als lid van het GlobalGiving platform. 

Het totale jaarlijkse budget van KAP is minimaal Euro 110.000, waarvan voor het jaar 2022-2023 een 

groot deel nog moet worden gevonden. 
 

●  Onze huidige campagne heet “Community treatment of 77 addicted Kenyan Clients - Gemeenschaps-

behandelingswerk voor misbruikers van alcohol en drugs.” Hiervoor zijn wij op zoek naar € 27.000. 

De internet link is: http://goto.gg/55490 

 

1e ACTIE van 4 - 8 april 2022 

Giften zijn altijd welkom, maar tijdens de campagnes is het extra gunstig, want dan doet GlobalGiving er 

allerlei schepjes/scheppen bovenop. Tijdens deze actie zal iedere donatie met 50% worden vermeerderd 

(tot een maximum van € 22,50 per donatie). 

 

2e Actie op 20 juli 2022, de ‘JULI BONUS DAG’ 

Gedurende deze dag worden de giften door GlobalGiving vermeerderd met 15% (€ 90-449),  

30% (€ 450-679)  of  50% (€ 680-1.000). 

 

●  Ons eerste project - “Enhance (Mental) Health of 1.358 Trans Nzoia Youths - Verbeter de (geestelijke) 

gezondheid van 1.358 Trans Nzoia Jongeren”, van april 2021, staat ook nog steeds online:       

https://goto.gg/51656  Hiervoor is al een prachtig bedrag gedoneerd; met nog € 4.108 erbij zou het 

compleet zijn. Het is sowieso interessant om een kijkje te nemen: foto’s, rapportjes en verdere 

informatie over de voortgang van ons werk. 
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Maandelijks terugkerende giften zijn voor ons extra belangrijk omdat zij ons een zekere stabiliteit 

verschaffen. Deze worden bovendien altijd door GlobalGiving in de 4e donatie-maand verdubbeld.  

 

HOE TE DONEREN 
 

1. Via de ‘Donate’ knop op onze projectpagina, met credit/debit card (of PayPal of ApplePay of Gift 

Card). Druk op de knop en de rest wijst zichzelf. Het minimale schenkingsbedrag is €5,- (of $ 10,-).  

De giften gaan naar GlobalGiving, die deze regelmatig naar KAP in Kitale overmaakt. Je kunt ook 

anoniem schenken. En, zoals vermeld, ook herhaaldelijk.  

Helaas zijn GlobalGiving donaties in Nederland niet voor de belasting aftrekbaar. 
 

2. Zonder credit/debit card: Mocht je wel willen meedoen maar geen online mogelijkheid hebben,  

doneer dan rechtstreeks aan KAP op:  

• Bankrek.nr. NL37INGB0005160239 t.n.v. STG VRIENDEN VAN KAP, Den Haag of 

• Bankrek.nr. NL52INGB0001066957 t.n.v. MISSIEPROCUUR VAN MILL HILL, Oosterbeek  

               t.b.v. "KAP Kitale" of t.b.v. "Jacinta”, onder vermelding van ‘GlobalGiving’ 

Beide zijn ANBI erkend. Wijzelf informeren dan GlobalGiving wanneer het streefbedrag is behaald, 

waarna zij het project zullen sluiten. Deze giften komen niet in aanmerking voor GlobalGiving ‘extra’s’,  

maar zijn weer wel voor de Nederlandse belasting aftrekbaar.    
 

3. Ook iedere gift voor ons vredeswerk is van heel harte welkom, via de rekeningen van  

  Mill Hill Missionarissen of Stichting Vrienden van KAP. 
 

4. Mocht u zelf niet in een positie zijn om te geven, dan zouden we het zeer op prijs stellen als u ons  zou 

willen aanbevelen bij uw vrienden en bekenden …. 

 

Onze oprechte dank voor uw aandacht! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jacinta 

 

Jacinta van Luijk mhm (Coordinator) & Team  

Kitale Community Advancement Programme (KAP) 

P.O. Box 371 

(30200) Kitale / Kenya /  

+254 731 477 774  

kapkitale@gmail.com  
 

 
Kitale Community Advancement Programme (KAP) has earned the following badges on GlobalGiving:  

         Superstar  
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