
PROJECTREKENING Koning Boudewijn Stichting 
Betreffende: Water en sanitaire voorzieningen voor de school ‘Les Lionceaux’ in de jungle van ZUID-KAMEROEN: 
nieuwe waterpomp en bouw van 2 sanitaire blokken 
 

IRIE ivzw ( Intercultural Resources for International Evolution) 
Have a look at: www.irie-world.org                Facebook: www.facebook.com/irievzw/  
e-mail: irie.international@gmail.com 
  

 IRIE heeft in het midden van de jungle een lagere school gebouwd: Les Lionceaux’ Hier lopen inmiddels 
41 kinderen school. Wij willen Les Lionceaux nu graag uitbouwen tot een volwaardige, degelijke school 
met de nodige sanitaire voorzieningen en voldoende drinkbaar water. Later zouden we ook graag secundair 
onderwijs aanbieden. Zo kan iedere leerling zijn leven uitbouwen en meehelpen aan de toekomst van de 
volgende generatie.  

Schoon, drinkbaar water staat gelijk aan leven en is onontbeerlijk voor hun verdere ontwikkeling. 
 
Uw steun is meer dan welkom en biedt de kinderen een toekomst in hun eigen land.  
  
De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan dit project. Giften vanaf 40 euro per jaar aan 
de Stichting geven recht op een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag 
(art.145/33WIB). 
 
Stort uw gift op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting:  
IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 
met vermelding van 128 / 2992 / 00063 
(let op: gebruik enkel deze gestructureerde vermelding) 
 
Hebt u vragen of wenst u meer informatie, neem dan gerust contact op met irie.international@gmail.com. 

De Koning Boudewijnstichting verbindt zich ertoe: 

- iedere schenker van giften vanaf 1.000 euro individueel te bedanken; 

- voor iedere schenker een fiscaal attest op te stellen voor alle giften van 40 euro en meer. Het attest wordt in 
februari van het jaar volgend op het jaar van de gift verstuurd; 

- erop toe te zien dat het project volgens plan verloopt en zo de garanties te bieden die de schenkers 
verwachten; 

- ontvangen giften integraal en kosteloos ter beschikking te stellen van ons project, volgens de fasen van het 
project. 

Volg ons project op onze Facebookpagina en website.  

Blijft u graag persoonlijk op de hoogte van ons project? Stuur dan een mailtje naar 
irie.international@gmail.com en ontvang regelmatig nieuws over het verloop en de resultaten van het 
project. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking, 
Het IRIE-team 
 


