In 2015 (tot 1 oktober) hebben we de volgende goede doelen gesteund:
– Stichting GAST (500 euro): helpt asielzoekers in nood in Nijmegen en omgeving.
Vluchtelingen in afwachting van hun procedure, vluchtelingen die zijn uitgeprocedeerd maar
niet terug kunnen of terug durven. Mensen die een reële kans maken op een
verblijfsvergunning, maar desondanks door de Nederlandse overheid in de steek worden
gelaten.
– Stichting STIL (500 euro): steunt uitgeprocedeerde vluchtelingen en andere migranten
zonder verblijfsrecht in Nederland. Met het geld ondersteunen we hun project ‘Recht op
recht’ waarin mensen zonder verblijfsvergunning juridisch en financiële steun krijgen voor
het aanvragen van een (nieuw) asielverzoek.
– Bona Baana (1621 euro + 1045 euro): een organisatie voor kansarme jongeren in Oost
Afrika. Basta heeft dit jaar een benefietfeest georganiseerd bij Brebl en een rommelmarkt op
de Afrikadag in de Refter. Van de opbrengsten wordt de bouw van klaslokalen in Uganda
ondersteund, via Care for Others (CFO). Deze organisatie is actief in het Katakwi-Soroti
district in het noordoosten van Uganda. CFO is samen met de bevolking een aantal
collectieve activiteiten gestart waardoor families de financiële positie kunnen verbeteren,
zoals een stenenmakerij en een graanmolenproject. Met extra lokalen kan de vakopleiding
voor jongeren uitgebreid worden met een training automechanica en een koksopleiding, en
krijgen kansarme jongeren kans op een betere toekomst.
– Straatmensen voor Straatmensen (225 euro): een stichting die zich inzet voor de
verbetering van de leefsituatie van daklozen in Nijmegen.
– Het Kruispunt Nijmegen (675 euro): een stichting die ruimte biedt aan (voormalig) dak- en
thuisloze mensen.
– Onderzoeksgroep Kafka (90 euro): een antifascistische groep die onderzoeksjournalistiek
bedrijft naar extreemrechtse stromingen in Nederland. Met hun publicaties willen zij
bijdragen aan een goed inzicht in de handel en wandel van rechtsextremisten en hun
organisaties. Zij doen dit werk onafhankelijk en ongesubsidieerd. Zij worden ook als bron
gebruikt door publieke omroepen.
– Books4Life Nijmegen: Basta biedt ruimte voor de boeken van Books4Life. Books4Life
stimuleert het hergebruik door tweedehands boeken in te zamelen en tegen een eerlijke
prijs te verkopen. Van de opbrengsten gaat maar liefst 90% naar goede doelen.
– Weggeefwinkel Nijmegen: Basta steunt de Weggeefwinkel door hen spullen die we niet
verkopen aan te bieden. In de weggeefwinkel kunnen mensen op dinsdag en donderdag
gratis (met limiet) spullen en kleding uitzoeken.
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In 2014 hebben we onderstaande goede doelen gesteund:
– EOTAS (500 euro): een NGO die bouwt aan de toekomst van dove kinderen in Tanzania.
Basta heeft een gift gedaan waarmee nieuwe meubels voor een klaslokaal zijn aangeschaft.
–Stichting GAST (555 euro, door fietsen voor hen te verkopen): helpt asielzoekers in nood in
Nijmegen en omgeving. Vluchtelingen in afwachting van hun procedure, vluchtelingen die
zijn uitgeprocedeerd maar niet terug kunnen of terug durven. Mensen die een reële kans
maken op een verblijfsvergunning, maar desondanks door de Nederlandse overheid in de
steek worden gelaten.
– Straatmensen voor Straatmensen (600 euro): een stichting die zich inzet voor de
verbetering van de leefsituatie van daklozen in Nijmegen.
– Het Kruispunt Nijmegen (900 euro): een stichting die ruimte biedt aan (voormalig) dak- en
thuisloze mensen.
– Onderzoeksgroep Kafka (120 euro): een antifascistische groep die onderzoeksjournalistiek
bedrijft naar extreemrechtse stromingen in Nederland. Met hun publicaties willen zij
bijdragen aan een goed inzicht in de handel en wandel van rechtsextremisten en hun
organisaties. Zij doen dit werk onafhankelijk en ongesubsidieerd. Zij worden ook als bron
gebruikt door publieke omroepen.
– Stichting Dierenambulance Nijmegen (96,80 euro): verleent hulp aan dieren in nood.
– Books4Life Nijmegen: Basta biedt ruimte voor de boeken van Books4Life. Books4Life
stimuleert het hergebruik door tweedehands boeken in te zamelen en tegen een eerlijke
prijs te verkopen. Van de opbrengsten gaat maar liefst 90% naar goede doelen.
– Weggeefwinkel Nijmegen: Basta steunt de Weggeefwinkel door hen spullen die we niet
verkopen aan te bieden. In de weggeefwinkel kunnen mensen op donderdag gratis (met
limiet) spullen en kleding uitzoeken.
– Twee projecten van COC Nijmegen: COCKTAIL en ASG (350 euro). De Asylumseekers
Support Group (ASG) organiseert maandelijks bijeenkomsten voor asielzoekers en
vluchtelingen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender (lhbt) zijn. COCKTAIL is
een maatjesproject voor LHBT asielzoekers, vluchtelingen en migranten.
– Stichting WanaZiwi (655 euro): met hulp van deze stichting, die nauw samenwerkt met
EOTAS, heeft een groep dove vrouwen in Tanzania hun eigen naaibedrijf kunnen opzetten.

