
 

 
 

• opname bedrijfslogo op BIA-site 

• jaarlijkse vermelding in BIA-Nieuwsbrief en sociale 
media  

• jaarlijks werkingsverslag BIA  

Middelbaar student:  
 
Schoolgeld: €800; 
Internaat €800; 
Uniform €60; 
Boeken €45; 
Transport €270;  
Cash €25 

 
 
Student hoger 
onderwijs:  
 
Schoolgeld €2100; 
Logement €1800; 
Maaltijden €800 
Uitrusting & boeken €200; 
Transport €100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Welke tegenprestatie kan BIA bieden?*  Uw Jaarlijkse DONATIES/SPONSORING 
voor het BIA-STUDIEBEURSFONDS dient 

voor de effectieve betaling van 
volgende jaarlijkse kosten per student:  

Het Born In Africa       
Studiebeursfonds laat 

jongeren verder  
studeren...  

Born in Africa (BIA) Missie  
BIA wil gevormde en succesvolle schoolgaande 

kinderen en jongvolwassenen laten fungeren als 
rolmodellen in de achtergestelde gebieden, in 

het bijzonder een viertal townships rond 
Plettenberg Bay in de Bitou-streek in Zuid-Afrika  

CONTACTGEGEVENS 

Met fiscaal attest in België (vanaf €40), 
in Zuid-Afrika en de ANBI– status in Nederland 

- €2000 : Kostendekking voor een student 
middelbare school  

- €x.xxx : Collectieve deelname aan       
BIA-Studiebeursfonds  

• opname bedrijfslogo op BIA-site  

• trimestriële vermelding in BIA-Nieuwsbrief en 
sociale media  

• jaarlijks verslag over studiebeursfonds  

• jaarlijks werkingsverslag BIA  

- €5.000: Kostendekking van een            
student in het hoger onderwijs 

• opname bedrijfslogo op BIA-site  

• BIA-logo te gebruiken op bedrijfswebsite en sociale 
media  

• trimestriële vermelding in BIA-Nieuwsbrief en in 
BIA-facebook  

• jaarlijks verslag over studiebeursfonds  

*geeft recht op fiscaal attest voor zover er als tegenprestatie geen 
reclame gemaakt wordt op de BIA-site of in de Nieuwsbrief.  

Corporate Fundraiser: Jaak Leenknegt  
Mail: Jaak.leenknegt@gmail.com  

Tel: +32 476 919110  
Website: www.borninafrica.org  

Facebook: borninafrica vzw  



Het doel 

Inderdaad, het basisschoolprogramma staat        
vandaag op de rails en loopt als een trein. Maar er 
stelt zich nu een nieuwe uitdaging: wat met die   
kinderen die verder willen én kunnen studeren? Het 
BIA-bestuur heeft beslist om studenten die de 
mogelijkheden hebben om een stiel aan te leren of 
een intellectuele carrière uit te bouwen, te laten 
verder studeren. Deze studenten, die allemaal uit de 
townships komen, hebben zelf geen geld om hun 
studies te bekostigen. BIA neemt vooralsnog alle 
kosten ten laste, maar omdat 
de gemiddelde kost van één 
hogeschool student minimum 
€5.000/ jaar bedraagt, moet de 
organisatie beroep doen op het 
bedrijfsleven en gulle sponsors 
om de nodige fondsen te 
verzamelen.  

Na 15 jaar slaagt Born in Africa (BIA) erin jaarlijks 
400 kinderen degelijk onderwijs te laten genieten in 
de Plettenberg Bay regio in Zuid-Afrika. Vandaag 
staat er een daadkrachtige organisatie klaar met een 
heldere, sterke structuur, een actief netwerk met de 
lokale scholengemeenschappen, de plaatselijke    
overheid en andere belanghebbenden.  
 
Kortom, in 15 jaar tijd heeft BIA zich met succes op 
de kaart gezet, waarbij de organisatie tal van       
prestigieuze awards in ontvangst mocht nemen, die 
telkens opnieuw onderlijnen hoe efficiënt maar   
tegelijk hoe broodnodig BIA is voor de toekomst van 
de kansarme kinderen van vier grote townships in de 
streek.  
 
Het werk van BIA is echter verre van klaar: sinds  
vorig jaar verschaft BIA ook financiële ondersteuning 
aan een 20-tal BIA-kinderen die hun lagere- en     
middelbare school hebben afgemaakt, en die graag 
wilden verder studeren. Al gauw besefte Born In  
Africa dat ze hiervoor extra fondsen nodig heeft.  

Als bedrijf kan je op volgende wijze je bijdrage      
concreet maken:  
 

Ofwel gaat het om een zuivere donatie waarbij BIA 
achteraf een fiscaal attest uitschrijft, ofwel om een 
sponsoring waarbij BIA een beperkte tegensprestatie 
kan aanbieden, zoals opname van het bedrijfslogo op 
de BIA-site/Facebook, en een opname van de 
bedrijfsnaam of-logo in de trimestriële BIA-
Nieuwsbrief.  
 

Vanzelfsprekend dat in beide gevallen via een     
transparante rapportering uw bedrijf op de hoogte 
blijft van de jaarwerking van BIA en van de             
leerprestaties van de studenten. Een trimestriële 
evaluatie beslist telkens over het verderzetten van 
hun subsidiëring.  

Wat is het studiebeursproject precies? 

Wat is Born in Africa? Op welke manier kunnen bedrijven/ 
donateurs financieel bijdragen?  

Waar het gaat om herhaalde bijdragen over 
meerdere jaren maken we daar in afspraak een 
schriftelijke overeenkomst voor op.  

Het BIA-Studiebeursfonds wil de peetkinderen, die 
zich vanuit het basis-programma aandienen met 
veel academisch potentieel, de kans geven hun   
talenten verder te ontplooien in de hogeschool/
universiteit.  
 
Het Studiebeursfonds bestaat uit de bijdragen van 
serviceclubs, verenigingen, scholen en bedrijven, en 
bedraagt één vierde van het jaarlijkse BIA-budget. 
Het dient als garantie en buffer tussen de jaarlijkse 
bijdragen van de individuele peetouders (300€) en 
de hoge kosten voor het verdergezet onderwijs. Het 
Studiebeursfonds staat dus voor de bekwame       
BIA-studenten globaal in voor het hoge                  
inschrijvingsgeld (40%), de maaltijden (14%), het 
logement (36%) met internaat voor een middelbare 
student, de uitrusting/studieboeken (8%) en het 
vervoer (2%).  

   

                            

            

 “De betekenis van ons leven ligt in het verschil 
dat we maken in het leven van andere”  

(Nelson Mandela)  

 Uw donatie of sponsoring kan gebeuren via 
overschrijving op volgende rekening:  
IBAN BE25 8845 0350 0182 
BIC BBRUBEBB  van BIA België 
 R. Dalechamplaan, 4, 1200 Brussel  

De studentenovereenkomst 

Alle studenten ondertekenen een “Charter” waarbij 
ze zich niet alleen engageren om hard te studeren, 
maar ook om systematische     
coaching te aanvaarden, en zelf 
op hun beurt een BIA-student 
effectief te begeleiden voor    
dezelfde duur als die van hun 
eigen ondersteuning door BIA.  


