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Mambo is een dorpje in Tanzania met circa 5000 inwoners met een gemiddeld inkomen van minder dan 1 dollar per dag. Ontwikkeling op alle niveaus is hard nodig.
Er is geen drinkwatervoorziening, geen elektriciteit en
een tekort aan brandhout. MamboSteunPunt wil een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Mambo en zijn
omgeving, de Usambara mountains.
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MamboSteunPunt verleent geen hulp. Dat maakt mensen afhankelijk. MamboSteunPunt stimuleert zelfwerkzaamheid en het creëren van meerwaarde zoals het maken van kaas uit melk, sap uit peren of meubels uit
hout. In Mambo heeft Naar verluid komt in Tanzania
MamboSteunPunt een per- slechts 25% van alle gedomanente basis met de neerde hulp terecht op de
lodge MamboViewPoint.
plaats van bestemming. Met
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het concept van MamboSteunPunt wordt uw donatie maximaal besteed aan de projecten
waar het voor bedoeld is. U
bent welkom om zelf het werk
en de resultaten te bekijken en
te combineren met een onvergetelijke vakantie.

Doneer via een
financiële bijdrage*
Plan een vakantie
bezoek **
Doe uw eigen project in
de regio met ondersteuning van MamboSteunPunt

aftrekbaar voor de belasting ANBI nr 821783622
www.MamboViewPoint.nl
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