
 

Nieuwsbrief juni 2017 

Wellicht heeft u het via social media al meegekregen: Stichting J'Arica is op zoek naar een 
nieuwe voorzitter én een nieuwe coördinator evenementen. De eerste gesprekken 
hebben inmiddels plaatsgevonden. We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrieven en 
Facebook.  
 
Intussen gaan we uiteraard door met onze reguliere werkzaamheden. Zo zijn we weer op 
zoek naar nieuwe studenten om te steunen. 

 

 

 



J'Africa Facebook 

Onze Facebook community groeit langzaam 
maar zeker. Wat zou u graag willen zien op 
onze Facebook-pagina? Mist u nog iets?  
 
Laat het ons weten! 

 

 

Big 5 Masterclass 

 
 

Op 2 april vond de Big 5 Masterclass der Kaapse Druiven plaats. Een deel van de opbrengst 
hiervan is naar Stichting J'Africa gegaan.  

Na een woord van welkom door J’Africa bestuurslid Rosa, vertelde bestuurslid Taco kort 
iets over Stichting J’Africa en Malawi. Daarna begon de masterclass: Cees van Casteren, 
Master of Wine, nam ons in zijn levendige verhaal mee naar het bijzondere wijnland Zuid-
Afrika. Vinoloog Ans van der Weijden liet ons een selectie van vijf wijnen proeven, elk in 
combinatie met een toepasselijke kleine spijs. Na afloop konden er vragen aan Cees en 
Ans gesteld worden en bestellingen geplaatst worden. En dit alles in het prachtige 
Westhoff in Haarlem, een unieke locatie! 

Veel dank aan Hans (Westhoff), Cees, Ans en uiteraard alle aanwezigen, we hopen dat 
jullie net zo hebben genoten als wij! 
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Meer hierover? 

 

 

 

 

"Africa needs more well-educated 

young people" 

Daar zijn wij het bij J'Africa natuurlijk 
helemaal mee eens! 

Maar zo simpel is het soms niet. Een 
toename in universiteiten en studenten 
brengt ook uitdagingen met zich mee, zo 
was in april te lezen in een artikel in the 
Economist.  

Meer lezen? 

 

 

 

http://verkeersbureaus.info/nieuws/2017/06/20/97648-persbericht-malawi-maakt-werk-wildmigratie/
http://verkeersbureaus.info/nieuws/2017/06/20/97648-persbericht-malawi-maakt-werk-wildmigratie/
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21720648-over-recruitment-continent-wide-problem-african-universities-recruit-too-many


Goed om te weten 

J’Africa is een door de belastingdienst goedgekeurd goed doel (ANBI) en bij de Kamer 
van Koophandel geregistreerd onder nummer 34187250. Uw gift is welkom op IBAN 
rekening NL16 RABO 0344 552 691, t.n.v. Stichting J’Africa. 
  
Als u J’Africa al incidenteel sponsort of van plan bent dit de komende jaren te gaan doen 
dan kunt u eenvoudig profiteren van belastingvoordeel door gebruik te maken van een 
zogenaamde Periodieke Donatie met Onderhandse Overeen-komst. Deze manier van 
doneren is zonder tussenkomst van een notaris en geeft het recht de donatie volledig af 
te trekken van het belastbaar inkomen. 
 
Bent u hierin geïnteresseerd, stuur dan een e-mail naar jafricamalawi@gmail.com. 
 
Stichting J’Africa, 
Maasstraat 99-1hoog  
1078 HG Amsterdam  
E-mail: jafricamalawi@gmail.com,  
Website: www.jafrica.nl    
Stichting J’Africa is ook te vinden op Facebook 
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