Beste ondernemers,
Bij deze alweer de vierde nieuwsbrief van de Cramm Foundation waarin wij jullie graag
willen informeren over de ontwikkelingen van onze stichting.
Sponsor Bingo Loterij
We hebben onze stichting aangemeld bij de Sponsor Bing Loterij. Op deze manier kunnen
mensen onze stichting ook steunen door mee te spelen in de Sponsor Bingo Loterij. Een
lot kost € 8,50 per maand. De helft hiervan gaat rechtstreeks naar de Cramm
Foundation, elke maand opnieuw! Om dit te stimuleren is tevens een banner van de
Sponsor Bingo Loterij op onze homepage geplaatst.
Erasmus Universiteit
Half juli vertrekt een master student Zorgmanagement voor een periode van drie
maanden naar Oeganda om daar onderzoek te doen naar economische interventies
gericht op mensen met een handicap. Zij zal ook een bezoek brengen aan John Mary die
in Mbarara de huidige cliënten van de Cramm Foundation begeleidt. Naast het zorgvuldig
evalueren van onze cliënten zal zij ook een bredere insteek nemen en het huidige
systeem met de huidige (gebrek aan) faciliteiten en interventies voor deze doelgroep in
kaart brengen en praten met medewerkers in de gezondheidszorg en andere relevante
mensen in het veld.
Pilot microkrediet vrouwen
BeeSupport uit Amsterdam staat voor duurzame verbetering van het leven van boeren in
ontwikkelingslanden en steunt kleinschalige milieuvriendelijke bijenteeltprojecten. Zij
starten een project in Ethiopië onderleiding van Emebet Dejene. We zijn bezig om een
samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Het huidige project omvat hulp voor 50
vrouwen. Vrouwen zijn in Ethiopië een achtergestelde groep, dit geeft hen kansen om uit
de armoede te komen en eigen zeggenschap te krijgen over hun gezin. Zij krijgen
training in het imkeren en het gebruik van bijenproducten. Afname van hun productie is
gegarandeerd conform marktprijzen door een lokale groothandel. Om deelname aan het
project nog meer te bevorderen vindt samenwerking met de Cramm Foundation plaats
voor het verstrekken van microkrediet aan deze vrouwen voor de aanschaf van
materialen. Opstartkosten voor de aanschaf vormen vaak nog een belemmering voor
deelname, wij hopen deze drempel weg te nemen en deelname van vrouwen te
verhogen.
Persoonlijke begeleiding cliënten
Binnenkort vind een oriënterend gesprek plaats met Josette Dijkhuizen. Zij heeft ons via
Robert Molenaar benaderd en wil in 2010 samen met haar man hun vakantie combineren
met vrijwilligerswerk. De doelstellingen en werkwijze van de Cramm Foundation spreken
haar enorm aan en samen gaan we bekijken of zij een bijdrage aan onze projecten
kunnen leveren. Josette Dijkhuizen is zelf onderneemster en heeft het startershandboek
geschreven, boordevol handige tips, weetjes en nuttige adviezen. Het zou geweldig zijn
als zij onze cliënten in Oeganda persoonlijk advies kan gaan geven. Wanneer uit deze
persoonlijke coaching blijkt dat het ondernemersplan aan de criteria voor levensvatbaarheid voldoen kunnen cliënten een aanvraag voor een nieuw (hoger) krediet indienen.

Wij gaan ervan uit dat wij jullie middels deze nieuwsbrief uitgebreid geïnformeerd hebben
over de stand van zaken mbt de activiteiten van de Cramm Foundation. Op onze website
is aanvullende informatie te vinden. Mochten jullie nog vragen en/of opmerkingen
hebben dan vernemen wij die uiteraard graag.
Hartelijke groeten
Gabry en Jane-Murray Cramm
Info@Crammfoundation.com

