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Sponsor en maak het verschil
Vergroot met jouw bedrijf de kansen
voor kinderen in Zuid-Afrikaanse townships
Wat wij doen

1

In de townships op het platteland van Zuid-Afrika groeien miljoenen kinderen op in bittere armoede.
Tjommie steunt de duurzame kinderhulpprojecten van lokale partnerorganisatie, Ndlovu Care Group,
een NGO die is opgezet door een Nederlands artsenechtpaar. Deze projecten helpen kinderen te
voorzien in hun basisbehoeften en zich te ontwikkelen tot zelfstandige jongvolwassenen met een
betere toekomst. In tijden van corona is deze hulp harder nodig dan ooit. Wil jij het verschil maken?
Dat kan op verschillende manieren!

1. Sponsorproject

gereedschapskisten

De jeugdwerkloosheid op het platteland is met
60% schrikbarend hoog. Voor de meeste jongeren
behoort vervolgonderwijs niet tot de mogelijkheden.
Om hen na de middelbare school een goede kans
te bieden op de arbeidsmarkt kunnen zij binnenkort
een gecertificeerde beroepsopleiding volgen op
onze 3 Ambachten School. Jij kunt ze daarbij direct
helpen door gereedschap te doneren!
Bijdrage aan Tjommie
Kosten: €5.000
Doel: gereedschap om 20 jongeren in timmeren,
schilderen en metselen op te leiden.

3. Wijnpakket van
African Wines

Het Tjommie wijnpakket bestaat uit drie authentieke
Zuid-Afrikaanse wijnen met een bijzonder verhaal.
Zeer geschikt om cadeau te doen aan zakelijke
relaties en medewerkers. De minimale afname is
10 pakketten voor €500. 20% van jouw bijdrage
wordt besteed aan onze projecten.

2. Sponsorproject

voedselpakketten

Door het coronavirus is voedselzekerheid
belangrijker dan ooit! De gevolgen van corona
zullen in arme landen extreem ernstig zijn, doordat
werkeloosheid, armoede en ondervoeding een nog
groter probleem worden. Tjommie zet zich daarom
extra in voor het verstrekken van voedselpakketten
aan kwetsbare families.
Bijdrage aan Tjommie
Kosten: € 7.500
Doel: 250 voedselpakketten met onder meer
maïsmeel, rijst, ingeblikte vis en melkpoeder.

4. Word Vriend en ga

de samenwerking aan

Tjommie betekent ‘vriend’ in Zulu, de lokale taal.
Word Vriend van Tjommie en maak deel uit van
ons uitgebreide netwerk van bedrijven en
ondernemers die onze projecten een warm
hart toedragen. Wij zijn altijd op zoek naar
bedrijven, waarmee wij voor de lange termijn een
samenwerking kunnen aangaan. Want ons werk
is helaas nog lang niet klaar!
Wil jij ons helpen met een jaarlijkse bijdrage?
Zo vergroten wij samen de kansen voor
kinderen in Zuid-Afrikaanse townships.
Wij komen graag in contact met je.
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