Indien U de vereniging wilt steunen voor haar algemene doelstellingen, en
mede wilt helpen aan haar uitbouw ervan kan U een schenking doen op de
rekening van onze werking.
Wenst U specifiek onze projecten te steunen voor onze kinderfondsen, ten
voordele van wezen, kinderen in pleeggezinnen, opvang voor kinderen die
slachtoffer zijn van huishoudelijk geweld, kindermisbruik en drank en
drugmisbruik (Hand in Hand), in Everett, Washington State (Zie op het
navigatieklavier, The Native North American Orphan & Foster Aid Project) en een
educatief geletterdheidsprogramma voor kinderen tot 5 jaar in Alaska (The
Dillingham Imagination Library) kan U een specifieke schenking doen op de
rekening van Rain Bird Child Aid.
Recentelijk hebben wij daar The Chief Seattle Club aan toegevoegd, een plek waar
jonge Urban Native Americans die geconfronteerd worden met dakloosheid,
werkeloosheid en armoede en die worstelen met hun identiteit, of op zoek zijn
naar hun spirituele cultuurgebondenheid, een trefpunt hebben.
BELANGRIJKE INFO
Onze vereniging wenst vooral kleinschalige projecten te begunstigen die
worden geleid uit zuivere altruïstische inborst, en die niet gebonden zijn aan
onderliggende commerciële, politieke, mediatieve of gewelddadige religieuze
achtergronden of overtuigingen. Al onze eigen leden zijn 100% onbezoldigde
vrijwilligers, dit geldt voor onze mandatarissen ter plekke ook. Als U een
overschrijving doet vermeldt a.u.b. altijd dat het om een schenking gaat.
Schenkingen mogen maximum 1.000 euro bedragen. Er is geen fiscale
aftrekbaarheid voorzien, wij werken enkel met eigen middelen en zonder
afhankelijk te zijn van derden, -maar al de opgehaalde fondsen gaan integraal
naar de rechtmatige begunstigden, en niet naar vage werkingen of doeleinden.
Naast onze kinderprojecten in Alaska en Washington, steunen wij lokaal nog de
goede werken van de scholen TechniGO!, Zo besteden wij ook nog wat aandacht
aan onze eigen cultuur, identiteit en educatie.
Verder belichten wij mooie tradities en culturele eigenheid, en schenken wij
aandacht aan materieel en immaterieel patrimonium samen met onze Best
Partners.
Zo kopen wij sporadisch (indien er daarvoor opportuniteit bestaat één of
meerdere voorwerp(en) traditionele kunst van Noord-Amerikaanse Eskimo’s,
Indianen of Aleoeten aan, die wij schenken aan bepaalde Belgische topmusea
om hun specifieke collecties aan te vullen. Zie op het navigatieklavier Museum
Donations en Museums to visit, waar u deze voorwerpen kan gaan bezichtigen.
Met dank voor uw waardevolle steun en interesse voor onze mooie projectjes!

