Förderkreis Birma e.V.
Vereniging van algemeen nut voor het ontwikkelingshulp in Birma
Informatiebrochure
„Förderkreis Birma e.V.“ ondersteunt o.a. geschikt geachte personen onafhankelijk van hun
ethnische afkomst of religie alsmede inrichtingen van algemeen nut en particuliere initiatieven in
Birma (Union of Myanmar).
De doelen van de vereniging worden omgezet door ondersteuning voor zelfhulp in overeenkomst met de statuten en worden in ’t bijzonder gerealizeerd door stimulering van getalenteerde
schoolkinderen en studenten uit arme omstandigheden, duurzame maatregelen voor een veilig
bestaan en ondersteuning van weeshuizen, scholen en ziekenhuizen.

De inschrijving in het verenigingsregister werd gedaan op 30-11-2007 door het kantongerecht te
Aken (registerblad VR 4473).
Contactadres: Förderkreis Birma e.V.
c/o Brigitte Ransoné · Stromgasse 11-13 · D-52064 Aachen · Tel: +49 (0) 241 35977
c/o Gerd Ransoné · Vaalserhaagweg 1 · NL-6291 CN Vaals · Tel: +31 (0) 43 3065956
Per verklaring d.d. 05-06-2018 – belastingnummer 201/5909/4817 – bevestigt de
belastingdienst Aachen-Stadt, dat onze vereniging van algemeen nut is.
Bankrekening 21 311 bij de Sparkasse Aachen (BLZ 390 500 00)
IBAN: DE61 3905 0000 0000 0213 11

Voor donaties uit het buitenland: Swift-BIC: AACSDE33

Internet: http://www.foerderkreis-birma.de

Email-contact: info@foerderkreis-birma.de

Kroniek van ons 10 jaar durende engagement voor algemeen nut in Birma

2014

Constructie van een gewapend beton brug over de Oo Poh Rivier voor het
dorp Htat Oo Tida nabij Kalaymyo, vervolg van onze studentische opleiding
programma bij aanvaarding van twee begaafde studenten voor bouwkundig ingenieur en
tandheelkunde aan de Universiteit te Mandalay, financiering van computercursussen voor
4 kinderen uit het weeshuis in Htat Oo Tida. (Giften in geld en spullen: 19.148 Euro)

2013

Boren van een nieuwe drinkwater put en herstelling (dieper boren) van een
oude put in Sakhaingyi noordwestelijk van Kalaymyo, aankoop van een
naaimachine voor de stichting van een kleermakerij in Sakhaingyi, opleiding voor zes
studenten aan de Universiteit in Mandalay, brillen voor Sakhaingyi, medicamenten voor
de Sedana Clinic in Kyaing Tong. (Giften in geld en spullen: 15.215 Euro)

2012

Aankoop van een groot terrein met visvijver in Htat Oo Tida, constructie van
een ruim gebouw voor het weeshuis „Beulah Children Home“ en oprichting
van een schrijnwerkerij op het gelijke terrein, ondersteuning van zes studenten aan de
Universiteit Mandalay, overhandiging van medicamenten van prima kwaliteit aan de
Zetamin Clinic in Kyaing Tong. (Giften in geld en spullen: 25.965 Euro)

2011

Overname van bijkomende kosten voor de operatie van een man in Yangon,
die last heeft van een zeldzame ziekte (Neurofibromatose), ondersteuning
van acht studenten aan de Universiteit Mandalay, financiering van tien operaties van
hazelippen voor kinderen aan het Algemeen Hospitaal in Nam Lan (N. Shan-State),
milieubescherming project „Plastic free Hsipaw“. (Giften in geld en spullen: 10.732 Euro)

2010

Constructie van een grote rijstmolen in Kalaymyo, inrichting van een publieke
telefoon in Sanmyo, put-boren en vergroten van het elektrisch net in Sanmyo,
opleiding voor acht studenten aan de Universiteit Mandalay, tand-instrumenten voor de
kliniek van Dr. Gyi No in Kyaing Tong, reparatie van een huisdak in Sakhaingyi, twee
operaties van hazelippen in Nam Lan. (Giften in geld en spullen: 29.597 Euro)

2009

Inrichting van de eerste elektriciteitscentrale met biogas in Kalaymyo (30 kW)
om 160 huizen te verzorgen, ontwikkeling van het visvijver aan het weeshuis
„Trinity Orphanage“, aankoop van de eerste vrouwelijke partner voor onze waterbuffel
(zie 2006) en verhoging van ons Micro-Credit project in Hsipaw, start van het milieubeschermingsproject „Plastic free Hsipaw“. (Giften in geld en spullen: 26.895 Euro)

2008

Uitbreidingen van de perceel van het „Trinity Orphanage“ in Sanmyo door
aankoop van een landvlakte met ongeveer 340 vierkante meter, omheining
van het gehele terrein met een baksteen muur als bescherming tegen hoogwater tijdens
de regentijd, aanvaarding van drie nieuwe studenten in onze subsidie-programma, ondersteuning van de Zetamin-Clinic in Kyaing Tong. (Giften in geld en spullen: 8.472 Euro)

2007

Begin van het subsidieprogramma voor twee studenten aan de universiteit in
Mandalay. Verhoging van ons Micro-Credit project in Hsipaw, financiële
ondersteuning voor het weeshuis „Thaung Paw Kyaung Monastery Orphanage“ in Katha
alsook voor het lepra kamp „Nong Kan“ in Kyaing Tong, oprichting van de vereniging van
algemeen nut „Förderkreis Birma e.V.“ (Giften in geld en spullen: 3.992 Euro)

2006

Opbouw van een kleine varkensfokkerij in Kyaing Tong in het zogenaamde
„Gouden Driehoek“, ondersteuning van het „Brother Felice Orphanage“ in
Nyaung Shwe (Inle Zee), koop van een waterbuffel voor behoeftige rijstboeren nabij
Hsipaw (noordelijk Shan-State), materiële ondersteuning van 60 families in Hsipaw,
schoolgeld voor zeven kinderen uit arme families. (Giften in geld en spullen: 985 Euro)

2005

Inrichting van een duurzame grondslag voor de existentie van twee trishawchauffeurs in Mandalay door aankoop van twee fietsen telkens met zijwagen,
verzorging van verschillende schoolklassen van pensionaten in Falam met boekjes en
schrijfbenodigdheden, financiële ondersteuning voor een oude man in het Chin-State,
reparatie van meerdere lekke huisdaken in Hsipaw. (Giften in geld en spullen: 375 Euro)

Verdere informatie vind u op onze webpagina. In het geval van vragen kunt u ons per email contacteren.
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