
 

 

 

 

 

      

 

 

       

       

Wanaziwi stand op de fair. 

 

 

Speciale foto: 

 

De eerste WanaZiwi 

producten verkocht 

op de Ladies Fair in 

Nijeveen 

 

Speciale gebeurtenissen 

afgelopen maanden 

 
• WanaZiwi op eigen benen: 

Stichting WanaZiwi 

 

• Eerste WanaZiwi producten 

verkocht in Nederland 

 

• NIEUW: WanaZiwi Website 

www.wanaziwi.nl  
 

• Alle vergunningen voor de 

bouw rond.  

WanaZiwi op eigen benen: Stichting WanaZiwi 

Het project WanaZiwi was tot 

dusver onderdeel van 

studentenvereniging SIFE in 

Groningen. We hebben een 

geweldige start en vele 

mogelijkheden binnen deze 

organisatie mogen beleven. Echter 

na 2 jaar, en het afronden van onze 

studies in Groningen, werd het tijd 

voor de volgende stap. WanaZiwi 

moet op eigen benen gaan staan. 

Dit betekende het opzetten van een 

zelfstandige stichting. Wij zijn trots 

u mee te kunnen delen dat de 

Stichting WanaZiwi is opgericht. Na 

enkele bezoeken aan de notaris 

mochten we op 31 Oktober 2011 

officieel onze handtekeningen 

zetten onder de WanaZiwi statuten. 

Vanaf nu is de Stichting WanaZiwi 

een feit en hebben we de AMBI 

status verkregen. Waardoor alle 

giften aftrekbaar zijn van de 

belasting.  

 

 

Naast een nieuwe stichting, nieuw 

rekeningnummer, KvK-nummer en 

e-mailadres, hebben we nog een 

nieuwtje. WanaZiwi heeft een 

eigen website! www.wanaziwi.nl. 

We zijn benieuwd naar de reacties 

op de website en willen jullie 

vragen om ons te helpen onze 

website te promoten door aan al 

jullie familie en vrienden te 

vertellen over de website, alvast 

bedankt!  

In deze nieuwsbrief zullen we 

verslag uitbrengen van de eerste 

verkoop van de WanaZiwi 

producten op de Ladies Fair in 

Nijeveen. Ook kunt u een update 

lezen over de vorderingen van de 

bouw van het naaiatelier in 

Dodoma. Nienke bracht een 

bliksembezoek in oktober aan het 

project.  

Bedankt, Alyanne en Nienke. 

 

 

‘The possibilities of this 

project are limitless’ 
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WanaZiwi creëert economische mogelijkheden voor & samen met een groep dove vrouwen in Tanzania. 

 

 

http://www.wanaziwi.nl/

