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Beste lezer,
Deze keer openen we met een persbericht
van webbureau Exitable.

De Exitable Rush voor TroTro!
Na het succes van vorig jaar kan de tweede editie van de Rush natuurlijk niet uitblijven! Dit jaar wordt de Rush groter, nóg
leuker en nóg interactiever.
Vanaf woensdag 2 november (16:00)
kunt u live zien hoe Exitable in 48 uur een
website maakt voor stichting TroTro!
De Rush is een initiatief van internetbureau Exitable. Met de Rush geven we mensen een kijkje achter de
schermen bij het maken van een website. In 48 uur ontwikkelen we een website voor een vooraf gekozen
goed doel dat deze website kosteloos krijgt aangeboden. Dit allemaal onder toezicht van verschillende
camera’s. De Rush is dus voor iedereen live te volgen op exitable.nl/rush! Diverse activiteiten maken de
Rush interactief en geweldig om op de voet te volgen! Mis het dus niet.. Kijk op: www.exitable.nl/rush
Tijdens de Rush is er de mogelijkheid geld te doneren aan stichting TroTro. Alle donaties en sponsoring
gaan rechtstreeks naar stichting TroTro. Ook is het mogelijk voor bedrijven om te adverteren tijdens de
Rush. Zo zal er in de uitzending ruimte zijn voor bedrijfslogo’s en ook op de Rush website zal er naast de
livestream ruimte zijn voor bedrijfslogo’s.
Wij hopen natuurlijk, met Exitable!, dat deze Rush een groot succes zal worden!
Zoals in onze vorige nieuwsbrief al aangekondigd: TROTRO krijgt ook gratis een nieuwe huisstijl, ontworpen door Jaring Tolsma van grafisch ontwerpbureau Luidhelder. U ziet het rechtsboven in deze nieuwsbrief en binnenkort op onze website. Dank je wel Jaring, wij vinden ‘t schitterend! www.luidhelder.nl

RUSH-48! van 2 nov. 16.00 tot 4 nov. 16.00 op:

www.exitable.nl/rush

TROTRO maakt het verschil in Ghana!
Dat is het thema van de RUSH-48, ter onderbouwing hiervan verschijnen er op de RUSHwebsite enkele videoboodschappen. O.a. van
Nana Twie, van één van“onze studenten”, van
Augustina, die kan beginnen aan een grondige
renovatie en uitbreiding van haar kliniek, van
Juliana over de palmolie-vouwen en uiteraard
van onze steun en toeverlaat ter plaatse, Thomas Donkor. Alles te zien en te horen via de
RUSH-48! website!
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Al sinds 2006 ontvangen we regelmatig enthousiaste
reacties op de foto van het kind dat door het hek kijkt.
Een veelzeggende blik vol van nieuwsgierigheid, volgens ons een mooi symbool voor de vele jongeren die
dankzij de steun van TROTRO een opleiding kunnen
volgen. U zult deze foto vaker gaan zien wanneer u
onze nieuwe website bezoekt. www.trotro.nl
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Over STICHTING TROTRO
De stichting, die in 1989 werd opgericht, heeft als
doelstelling het ondersteunen van activiteiten in
Ghana, die het onderwijs, de gezondheidszorg en
de sociaal-economische ontwikkeling bevorderen.
Voor meer info over bestuur en werkwijze kunt u
terecht op www.trotro.nl; hier vindt u ook nieuws
en andere wetenswaardigheden. Zelfs kunt u zich
abonneren op onze electronische nieuwsflits,
zodat u als eerste op de hoogte blijft van alle wel
en wee van TROTRO.
Belangstellenden kunnen via de website een informatiefolder over onze stichting aanvragen.
Stichting TROTRO staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nr. 41130925.
TROTRO is als officiële Non Gouvernementele
Organisatie (NGO) geregistreerd.
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Indien u TROTRO financieel wilt steunen, dan
kan dat door overmaking van uw eenmalige of
jaarlijkse donatie op onze ING Postbankrekening 185289 t.n.v. TROTRO. Wij zullen u daar
zeer erkentelijk voor zijn en verzekeren u dat wij
er een zinvolle bestemming aan geven. Mocht u
overwegen om gedurende meerdere jaren
(tenminste vijf) een gift te doen - we spreken
dan van een periodieke gift - dan kunnen wij u
informeren over de wijze waarop u dat het beste kunt regelen. Het laten vastleggen in een
notariële akte geeft een volledige aftrekbaarheid. Door de Belastingdienst is onze stichting
aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling”(ANBI); deze beslissing is gebaseerd op
art. 6.33 Wet I.B. 2001 en geldt voor onbepaalde tijd. De kosten van het opstellen van een
dergelijke akte neemt TROTRO voor haar rekening. Neemt u gerust even contact op met één
van de bestuursleden (zie www.trotro.nl)

In deze nieuwsbrief gaat het vooral over de RUSH-48 van webdesignbureau Exitable.
Voor TROTRO een heel belangrijk evenement, waar we veel aandacht mee hopen te krijgen, aandacht die zich hopelijk vertaalt naar meer donateurs. U begrijpt dat wij Exitable! heel erg dankbaar
zijn voor deze kans. En wij hopen dat U deze bijzondere actie wilt steunen. Daarom ontvangt u binnenkort via Exitable! eenmalig een email met het verzoek of u uw netwerk van de RUSH op de hoogte wilt stellen. Wij hopen heel erg dat u ons enthousiasme deelt en dat u —ook deze keer— weer
een stapje extra wilt zetten voor TROTRO. De volgende nieuwsbrief een verslag van dit evenement!

Dit is Emmanuella Kyei, een 7jarig meisje
uit Hwidiem, voor wie TroTro de kosten van
haar polio-behandeling financiert. Via de
RUSH~48! hopen we de financiering rond te
gaan krijgen om voor Emmanuella het verschil te kunnen maken……….

Kijk van 2 t/m 4 november naar de RUSH-48!

www.exitable.nl/rush

