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Van Goghmert
Op zondag 13 juni 2010 vond in het centrum
van Nuenen voor de 27e keer de jaarlijkse
Van Goghmèrt plaats. Dit was de eerste
braderie waar de Cramm Foundation dmv
een kraam vertegenwoordigd was. Ons doel
was naamsbekendheid opbouwen en
donateurs werven.
De posters en het doek, ontworpen en aan
ons geschonken door Mildred Haans, gaven
de kraam een professionele uitstraling. De
mascottes zorgde voor de aankleding en
aantrekkingskracht.
De meeste mensen hebben onze stichting
gesteund door een van onze 5 mascottes aan
te schaffen. In totaal zijn deze middag 30
mascottes verkocht. Daarnaast hebben we 4
donateurs geworven die ons maandelijks
steunen. Ondanks de ongunstige locatie
hebben we voor een eerste deelname een
prachtig resultaat geboekt!
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Kraam van Goghmert
Tevens willen wij van de gelegenheid
gebruik maken om de vrijwilligsters van deze
middag, Malissa, Marie-Louise en Tineke,
hartelijk te bedanken voor hun inzet.
Volgend jaar kunt u ons zeker terugvinden
op deze gezellige jaarmarkt.

Bijenproject Ethiopië
Het bijenproject is inmiddels gestart. De
contracten zijn ondertekend en de kredieten
verstrekt. De maanden juli en augustus
worden uitgetrokken voor opleiding en
training.
Twaalf vrouwen worden met behulp van een
microkrediet van de Cramm Foundation opgeleid tot imker. Afname van hun productie
is gegarandeerd conform marktprijzen door
een lokale groothandel.
De selectie heeft plaatsgevonden op basis
van motivatie en familieomstandigheden.
Steun van de partner is een essentiële voorwaarde. Wanneer een partner niet achter
deelname staat is het onmogelijk voor een
vrouw om in dit land een eigen onderneming
op te zetten.
Het project wordt in Ethiopië, in de Gurage
zone in het dichte bevolkte dorp genaamd
Gasure uitgevoerd. Het dorp ligt ongeveer

160 km ten Westen van de hoofdstad Addis
Abeba. De 12 vrouwen worden opgeleid tot
lead beekepers. Zij zijn hierdoor een voorbeeld functie voor andere vrouwen.
In het dorp is zichtbaar verschil tussen de
rollen en verantwoordelijkheden van mannen
en vrouwen. De achtergrond hiervan ligt in
zowel religieuze als culturele aspecten
binnen de samenleving. Aangezien het
gebied ondanks het aanwezige potentieel
door armoede geteisterd is, geeft de overheid armoedebestrijding een hoge prioriteit.
Het bevorderen van economische activiteiten
voor vrouwen is daarom zeer welkom. Uit
ervaring in andere Afrikaanse landen is
gebleken, dat veel vrouwen, mits zij de kans
krijgen de technieken te leren, enthousiaste
en succesvolle bijenhouders zijn.
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Werkbezoek Marthe Paauwe
Marthe bezoekt momenteel als
ambassadeur van de Cramm Foundation
tijdens haar eigen vakantie wederom onze
projecten in Oeganda.

Marthe samen met
Justine

Vorig jaar is zij 3 maanden voor het onderzoek van de ErasmusMC in Oeganda
geweest en heeft destijds voor het eerst
kennis gemaakt met onze cliënten. Zij
heeft hen in haar hart gesloten en is erg
enthousiast om nu op eigen houtje terug
te gaan. Niet meer als studente, maar als
vrijwilligster en ambassadeur.
Ze is ervan overtuigd dat microkrediet
een goede interventie is om armoede te
bestrijden onder de specifieke doelgroep
van de Cramm Foundation. Dit alsmede
de inzet en het enthousiasme van de

bestuursleden maakte dat zij zich spontaan en op vrijwillige basis als
ambassadeur bij onze stichting heeft aangemeld. Haar eerste opdracht is meteen
een waardevolle.
De twee belangrijkste doelen voor dit
bezoek zijn het verzamelen van beeldmateriaal van onze cliënten tbv de
communicatie-uitingen van de Cramm
Foundation, en het starten van een
samenwerking met een nieuwe intermediair die enkele van onze toekomstige
cliënten onder zijn/haar hoede gaat
nemen.
Half juli komt zij terug en wij zijn
uiteraard zeer benieuwd naar haar
verhalen, foto’s en videobeelden.

Beth Hart actie
Biedt nu op een
unieke Beth Hart
hanger, 2 concertkaarten en een
meet & greet!

De in L.A. geboren en getogen Beth Hart
is een begaafd singer/songwriter met één
van de meest wonderbaarlijke stemgeluiden ooit gehoord. Haar muzikale
invloeden bevatten rock, blues en gospel.
Haar stemgeluid wordt omschreven als
rauw en gepassioneerd, wanneer ze flink
uithaalt met haar stem gaan zo nu en dan
de rillingen over je lijf.
Initiatiefnemer van een zeer ludieke actie
is Cynthia Vermaesen, kunstenares en
eigenares van ArtesanosByCynthia.
Door een bod te doen kun je een unieke
Beth Hart hanger, 2 concert kaarten en
een meet & greet met Beth Hart winnen.
De unieke, puur zilveren hanger is met de
hand gemaakt en ontworpen door kunstenares Cynthia Vermaesen. Het ontwerp is
gebaseerd op het logo van Beth Hart.
De hoogste bieder is de winnaar
van deze actie. Tijdens de meet &
greet zal in aanwezigheid van
ArtesanosByCynthia en de Cramm
Foundation de ketting persoonlijk
door Beth Hart overhandigd
worden aan de winnaar. Hiervan
wordt een fotoverslag gemaakt,
welke op de website van alle
betrokken partijen geplaatst
wordt.

Beth Hart

De opbrengt komt geheel ten
goede aan de Cramm Foundation.
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Het openingsbedrag voor de
biedingen is vastgesteld op €295,Ben jij de ultieme
Beth Hart fan, of
heb je simpelweg
hart voor het
goede doel?
Plaats dan direct
jouw bod! Het
hoogste bod
wordt vermeld op
onze site. Je kunt
dan ook blijven volgen of jouw bod nog
steeds bovenaan staat. De sluitingsdatum van deze actie is nog nader te bepalen, maar zal uiterlijk 2 weken van te
voren bekend gemaakt worden.
Het hoogste bod staat momenteel op
€ 700,- en is gedaan door Kjersti Gjerde
uit Noorwegen.
Voor meer informatie over deze actie of
het plaatsen van een bod, surf naar
www.crammfoundation.com/
bethhart.html
Andere sites:
- www.artesanosbycynthia.com
- www.bethhart.com
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Mascottes
Ny-chee, Ny-gigi,
Ny-tigi, Ny-oli en
Ny-api

De stichting heeft een vijftal mascottes die
symbool staan voor steun aan mensen met een
beperking in een ontwikkelingsland.
Geïnteresseerden kunnen de Cramm Foundation
nu ook steunen door een pluche knuffel aan te
schaffen.
Voor € 12,95 zijn de volgende mascottes te verkrijgen: Giraffe, Olifant, Aap, Tijger en Cheetah.
Voor bestellingen surf naar het volgende adres:
www.crammfoundation.com/mascotte.html

8 September ‘10
microkrediet-

Klassenactie

project tijdens
introductieweek
Plein College

Op 8 september 2010 vindt op het Plein college
Nuenen tijdens de introductieweek van de
derdejaars studenten Handel en Administratie
een klassenactie plaats. De 5 klassen van deze
VMBO-opleiding gaan tijdens deze actie
deelnemen aan een microkredietproject.
In groepen van 3-4 personen moeten zij een
ondernemingsplan maken. Na goedkeuring door
één van de mentoren ontvangt een groep van
de Cramm Foundation een microkrediet van
€ 10,-.
Vervolgens krijgen zij een aantal uren de tijd
om het ondernemingsplan ten uitvoer te brengen. Op een vooraf afgesproken eindtijd melden
alle groepen zich weer. Iedere groep zal zijn
administratie moeten bijwerken en de
eindbalans opmaken. Het krediet van € 10,wordt aan de Cramm Foundation terugbetaald,
inclusief € 1,- aan rente.

Hetgeen overblijft mag als winst van de microonderneming worden toegeschreven.
De groep met de meeste winst ontvangt van de
Cramm Foundation een attentie. De totale
opbrengst van deze dag komt geheel ten goede
aan de Cramm Foundation.
Bij een succesvolle dag, waar wij vanuit gaan,
wordt deze actie jaarlijks op het Pleincollege
Nuenen gehouden.
Deze klassenactie is één van de resultaten
van de stagiaire van de Cramm Foundation;
Malissa Janssen.

Kleurwedstrijd
De Cramm Foundation heeft zes speciale kleurplaten geselecteerd ten behoeve van een kleurplatenactie die zijn aanvang kende tijdens de
van Gogmert.
Door mee te doen aan de actie maakte de kinderen kans op 1 van de 5 mascottes van de
Cramm Foundation.

De winnaars van de kleurwedstrijd zijn: Femke
6 jaar, Kris 7 jaar en Sam 7 jaar.
Gefeliciteerd en veel plezier met jullie
nieuwe vriendjes!

Een van de 6
kleurplaten

Nuenen
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Cramm Foundation
Langendijk 21
5652 AX EINDHOVEN
Nederland

CRAMM is de afkorting van Credit for Rehabilitation Aimed at the Marginilized Minorities.
De Nederlandse vertaling hiervan is: krediet
voor (economisch) herstel gericht op achtergestelde minderheden.

Tel: 06-24311552
Fax: 040-7505699

Ons doel is het verbeteren van de sociale en

E-mail: info@crammfoundation.com

economische leefomstandigheden van mensen

www.crammfoundation.com

met een beperking (gehandicapten) in ontwik-

ING : 4692891

kelingslanden.

De Cramm Foundation is geheel afhankelijk
van giften van haar partners, particulieren,
organisaties en bedrijven. Uw financiële bijdrage is dan ook van harte welkom. Daardoor
kunnen wij ons blijven inzetten voor mensen
met een beperking in ontwikkelingslanden.

Ondernemers voor ondernemers

Milleniumdoelen
In het jaar 2000 hebben 189 landen van de Vere-

Millenniumdoelstellingen onder de naam “project

nigde Naties de Millenniumverklaring ondertekend.
Dit is een plan waarin deze landen streven naar
een betere wereld in 2015 op acht nauw omschre-

2015”.

ven gebieden. Grofweg kun je zeggen dat de
Millenniumdoelen gezamenlijk streven naar een

overeengekomen, 0,8% van het BNP besteedt aan
armoedebestrijding.

eerlijker verdeling van welvaart in de wereld. In
2015 zullen de resultaten getoetst worden aan de

Ook de Cramm Foundation werkt op haar manier

situatie in 1990.

Nederland is één van de weinige landen die, zoals

In Nederland wordt door het ministerie van buiten-

mee aan de Millenniumdoelen. En dan met name
millenniumdoel 1: het uitbannen van extreme
armoede en honger.

landse zaken samen met minister Koenders van
ontwikkelingssamenwerking gewerkt aan de

Meer informatie over de Millenniumdoelen vindt u
op www.millenniumdoelen.nl
Meer informatie over wat
Nederland doet aan de Millenniumdoelstellingen leest u

Millenium
doelen
VN

op www.minbuza.nl/
ontwikkelingssamenwerking

