DUURZAME ONTWIKKELING
Behoud Surinaams Amazonegebied
door duurzame projecten

Helpt u mee om de prachtige natuur in
Suriname te behouden? Wilt u structureel
bijdragen aan het bevorderen van o.a.
duurzame energie, duurzame landbouw, ecotoerisme, duurzaam onderwijs en bescherming
van kwetsbare wetlands in Suriname? Dat
kan! Wordt donateur of schenk een legaat of
laat een gift aan stichting d’ONS, waardoor
u bijdraagt aan het behoud van het grootse
natuurgebied van de wereld - de Amazone
- waarvan Suriname deel uitmaakt.

d’ONS staat voor stichting duurzame
Ontwikkeling Nederland Suriname

De stichting is een good will organisatie, die
geworteld is in de Nederlandse- en Surinaamse
samenleving. Middels het uitvoeren van
projecten in harmonie met het milieu en de
natuur, levert de stichting een bijdrage aan het
behoud van de Surinaamse natuur.

U kunt ons nu steunen door
donateur te worden of
een legaat te schenken.
Stort uw bijdrage op IBAN nummer
NL08 INGB 0673 6254 94
ter attentie van stichting d’ONS.

SCHENKEN EN NALATEN

www.stdons.nl
Stichting d’ONS
Lambertus Hortensiuslaan 66
1412 GX Naarden
Telefoon: 035-6953405
Fax: 035-6781941
E-mail: info@stdons.nl
IBAN nummer: NL08 INGB 0673 6254 94
www.facebook.com/stdons
twitter.com/stichtingdons
www.youtube.com/stichtingdons

Telefoon: 035-6953405

UW NALATENSCHAP

HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK?

Welke idealen streeft u na?

• Via Erfstelling;

Wilt u deze idealen laten voortleven?

• Legataris;

Heeft u affiniteit met Suriname en wilt u dat dit
land zich duurzaam ontwikkelt?

• Fonds op naam;

Schenk dan uw gift of legaat aan stichting d’ONS.

• Lijfrente schenking via overeenkomst.
Toelichting: ook kunt u een schenking doen in
de vorm van een lijfrente.
U legt dit vast via een overeenkomst met
de stichting, dat u gedurende tenminste 5
jaar (maar eindigend bij uw overlijden) een
schenking doet van tenminste € 250,- per
jaar.
Dat bedrag is voor u aftrekbaar in box 1.
Als u dat wenst kunnen wij u nader
informeren.

Bent u geïnteresseerd en wilt u
vrijblijvend een gesprek aanvragen?
Bel dan 035-6953405 of
stuur een e-mail naar info@stdons.nl

www.stdons.nl

UW SCHENKING WORDT BESTEED
AAN:
Het opzetten van een keten aan permanente
vrijwilligersorganisaties om o.a. de eierenroof
van zeeschildpadden op de stranden tegen te
gaan.
Het ontwikkelen van multifunctionele zonneenergiecentra met inpandige computers voor
scholen in het binnenland van Suriname,
waardoor vervuilende dieselgeneratoren niet
meer nodig zullen zijn. Kinderen kunnen op de
zonne-energie draaiende computers huiswerken beleidingsprogramma’s volgen.
Het organiseren van jaarlijkse wedstrijden
voor boeren die duurzaam willen telen. Doel
is zorgen voor voedselveiligheid, maar ook om
te laten zien dat duurzame landbouw zowel de
economie als het milieu kan dienen.
Het ontwikkelen van duurzame
natuuronderwijslijnen voor de basisscholen met
de bedoeling de kinderen bewust te maken van
het belang van het behoud van het Surinaams
Amazonegebied en hen daar praktische
handvatten voor te bieden.

