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VIVE L’Initiative 15 jaar
vierden we op 14 september 2014 samen met 85 betrokken 

donateurs. Als hoogtepunt vertoonden we de documentaire 

die Maureen Birney maakte over het werk van V!VE. 

Een korte samenvatting kunt u bekijken op 

www.vive-initiative.nl.   

De Koninklijke Onderscheiding voor Franca, uitgereikt door de loco-
burgemeester van Amsterdam, gaf de dag een Gouden randje. Naast een 
sfeervolle muzikale omlijsting waren er Afrikaanse hapjes en mooie lokale 
producten om te kopen. De interessante en geanimeerde rondetafel-
gesprekken waarvoor we bijzondere gasten hadden uitgenodigd, leverden 
het bestuur veel suggesties om nog meer resultaat te bereiken.
Wilt u ons blijven steunen of opnieuw steunen? Dan kan dat op: 
NL38 INGB 0008 6593 99 t.n.v. Stichting VIVE l’Initiative

Ambassadeursreis
Van 31 januari t/m 12 februari 2015 organiseert V!VE 

een ambassadeursreis naar Burkina Faso voor donateurs. 

Wilt u met ons mee om het prachtige land en Hotel Villa Rose van Franca en 
Moctar te bezoeken, en kennis maken met de V!VE-projecten, studenten, 
vrouwen en projectleiders en ook nog een paar prachtige excursies maken? 
Neemt u dan contact op met Charlotte Borggreve 
0610799017 of info@charlotteborggreve.nl

NB. Er is géén ebola in Burkina Faso, noch in de direct omringende landen. 
Mocht de situatie veranderen dan zullen we in overleg met u de reis 
annuleren of verzetten.

Meer meisjes naar school!
Als een meisje naar school gaat, profiteert haar hele 

familie én de gemeenschap ervan, zo zegt onze 

projectleider Gogo uit Mopti. Je voorkomt dat meisjes op 

straat zwerven, zich moeten prostitueren met alle ellende 

en ziektes die daarbij horen en bovendien hebben de 

kinderen van deze meisjes later een grote kans dat hun 

moeders hen ook naar school laten gaan. 

Sinds dit jaar gaan in Mali 10 extra meisjes naar school met een beurs van 
V!VE. We ondersteunen nu jaarlijks 70 leerlingen gedurende de hele 
schoolopleiding. We bieden u nu ook de mogelijkheid om rechtstreeks een 
5-jaarovereenkomst met V!VE te sluiten. Dat is goed voor het perspectief 
van de meisjes en voor u gunstig i.v.m. belastingen. 
Voor meer informatie: www.vive-initiative.nl / donaties


