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Op vrijdag 12 april a.s. houdt EOF een informatieavond voor donateurs en  
belangstellenden, op ‘n ongebruikelijke locatie met ‘n bijzondere doelstelling.  
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 
 
Het Equal Opportunity Fund (EOF) steunt al ruim 20 jaar projecten in twee  
arme regio’s van Ghana. Dit is o.a. mogelijk dankzij donateurs, sponsors,  
scholen èn de steun van Wilde Ganzen. Deze avond laten we zien waar de  
mensen in Ghana mee bezig zijn. 
 
Er zijn een aantal mensen die aangeven dat ze best iets voor Ghana, samen  
met EOF, zouden willen doen maar zonder zich structureel vast te leggen.  
Die mensen willen we  graag een kans geven om met hun mogelijkheden  
iets voor Ghana te doen. Vandaar het idee om ‘ambassadeurs’ te gaan  
werven: mensen die Ghana een goed hart toedragen en die daaraan een bij- 
drage willen leveren die bij hen past. Het gaat hierbij niet om een financiële  
bijdrage, het gaat om hulp in de vorm van ‘n helpende hand. 
 
De avond is gratis en de ruimte wordt belangeloos ter beschikking gesteld  
door Ric de Groot van Hagro, waarmee hij al een prima invulling aan het  
begrip ‘EOF-ambassadeur’ geeft.  
 
Het wordt vooral een gezellige en interactieve avond en we hopen op een  
mooie opkomst. Daarom willen we iedereen vragen, zoveel mogelijk mensen  
binnen uw eigen kring (familie, vrienden, collega’s, clubs) uit te nodigen: ook  
hiermee geeft u al invulling aan het ambassadeurschap. U kunt mensen voor  
meer informatie verwijzen naar onze website www.eofghana.nl  Ook kunt u  
deze mail aan hen doorsturen.  
 
Alle bezoekers krijgen bij aankomst een gratis lot, waarmee aan het slot van  
de avond aardige en toepasselijke prijzen te winnen zijn.  
 
Graag tot ziens op vrijdag 12 april a.s.   
Werkgroep EOF Ghana 
 
Locatie: demonstratiezaal van Hagro Precisie BV, Industriepark 18, Schaijk. 
Voor route klik hier 

~~~~ 

 
Programma 

 
19:30   Inloop 

20:00    Opening door avondvoorzitter 

20:10    Informatie over projecten 

20:25   Inventarisatie / ideeën ambassadeurschap 

20:55    Pauze 

21:10   Interactief gedeelte 

21:50 - 22:15  Naborrelen 

 
Aanmelding van te voren is niet noodzakelijk maar wel mogelijk en kan via 

info@eofghana.nl of tel.: 0486-464939 

http://www.hagro.nl/contact/route�

