Financiële Aanvraag 2018/2019
Rioolaanleg India
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Wie Zijn Wij?
Stichting Internationale Kinderhulp Nederland (IKN), werft fondsen en
goederen voor de Amerikaanse organisatie International Children’s Care (ICC).
IKN heeft reeds meer dan 20 jaar een samenwerkingsverband met ICC
(www.forhiskids.org). ICC heeft wereldwijd 12 Kinderdorpen in 12
verschillende landen. In de Kinderdorpen worden 500 wees- en kansarme
kinderen opgenomen in gezinnen waarin zij liefdevol worden opgevoed en een
kans krijgen op een volwaardige toekomst.
Samenvatting Aanvraag
In het Kinderdorp in India is het riool gebroken en lekt in en langs de huizen,
hiervoor is IKN op zoek naar fondsen voor de aanleg van een gedeeltelijk
nieuw riool en reparatiewerkzaamheden bij de huizen. In het kinderdorp
wonen 50 kinderen. Voor het Rioolproject is er in totaal een bedrag van € 7500,nodig.
Doel Project
Algemeen Doel:
Dit project heeft als doel de kwaliteit en gezondheid van de kinderen in het
kinderdorp te waarborgen. Het is noodzakelijk de lekkage zo snel mogelijk te
verhelpen voordat er ziektes en/of ongelukken gaan gebeuren.
Specifiek Doel :
Het riool vervangen en/of repareren zodat er geen gezondheidsgevaar ontstaat.
IKN zal, nadat uw bijdrage is ontvangen, het bedrag direct overmaken naar het
Kinderdorp in India. Na besteding van het geld krijgt uw organisatie een
terugkoppeling en verantwoording van de kosten.
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Update:
Deze aanvraag is inmiddels volledig voorzien, de werkzaamheden zijn in het
begin van 2019 uitgevoerd.
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Vasili Triantos, voorzitter
IKN, info@internationalekinderhulp.nl, telefoon: 06-1673 8896.
Transfer gegevens
IBAN: NL67ABNA 0516 78 27 62
t.a.v. Stichting Internationale Kinderhulp
o.v.v. Steun Rioolproject India
Contactgegevens
Stichting Internationale Kinderhulp
Korteling 1, 1679 VH Midwoud
06-1673 8896
Tel:
info@internationalekinderhulp.nl
Email:
www.internationalekinderhulp.nl
Website:
https://forhiskids.org
Website ICC:
Bijlage: aanvraag ICC
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International Children’s Care
Project Proposal
Name of Project: DEWS

Country: INDIA

Contact Person: Susan Moturi

Date Submitted: December 2017

Project Planning:
A. Problem/need statement: The sewers are leaking onto the yard area. We need to fix
this to get rid of the standing water & prepare an area that is safe for the children to
walk on top of.
B. Project description for solving the problem/need: Ragu has given a a two staged
work to complete this project. There will be new pipes running from the house to the
septic tank and some repair of the existing tank. Each house needs the piping redone.
C. Urgency of project: Due to transmission of disease and elimination of breeding
grounds for mosquitoes, this is considered urgent.
D. Tentative Completion Date: As soon as we receive the funds Ragu can begin.

Budget:
Please see attached quotation

TOTAL: Five Lakh, Seventy-One Thousand. Rs.5,71000

Total Needed (in USD): $8,936 USD
For Regional Manager’s Use Only

Approved by: _____________________ Date __________ Category of Need: _____
Notes/Comments:
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