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Beste Inner Wheel leden, 
  
We zijn allemaal geschokt door de verschrikkelijke beelden uit Turkije en Syrië. 
  
De inspanningen om te weten te komen hoe de slachtoffers van de aardbeving kunnen 
worden geholpen, gaan door. We willen dat ze betrouwbaar en veilig zijn. Wij willen 
zoveel mogelijk garanties via persoonlijke contacten krijgen. 
Helaas kunnen wij Syrië niet helpen omdat de grenzen complex zijn en wij daar geen IW 
clubs hebben. 
  
Ik stel u drie interessante en veilige contacten voor: 
 
            1. De nationale vertegenwoordiger in Turkije, Siren Toksoy. 
Ik heb contact met haar gehad. De clubs in hun twee districten mobiliseren zich om 
effectieve hulp te bieden. 
Zij heeft een nieuw rekeningnummer gegeven waarop betalingen kunnen worden verricht.  
Met het vorige rekeningnummer konden inderdaad geen transacties vanuit België worden 
verricht.  
Dit zijn de bankgegevens voor deze rekening zonder kosten, ook al maakt Turkije geen 
deel uit van de Europese Unie:   
              Bank Name : Türkiye Is Bank 
              Swift n°: ISBKTRISXXX 
              IBAN n°: TR73 0006 4000 0021 1083 5749 23 
              INNER WHEEL 242. Bolge Federasyon 
              Address : Osmanaga Mh. Karadut sk.  Omeroglu ishani 14/8 Kadikoy/Istanbul   
              Kadikoy V.D 478 046 5895 
              Explanation : DONATION 
 



Ik heb geen fondsenwervende projecten ontvangen, maar ik ben er zeker van dat ze ons 
op de hoogte zal houden. 
 
             2. Sophie Alexis, lid van de IW Club van Huy-Ocquier (D62), nam contact op met 
haar vriendin Fazila. 
Fazila woont in Mersin, Turkije, waar haar man Rotariër is. Hij is gouverneur van 
District 2430 geweest. 
Mersin ligt dicht bij het aardbevingsgebied. 
De Rotariërs willen tenten opstellen tegen een kostprijs van +/- 1500,00 €/stuk in de 
stad ANTAKYA, een stad nabij Syrië. 
Zij gingen ter plaatse kijken om de vestigingsplaats van de tentenstad te bepalen. Die 
zal ten minste twee jaar operationeel zijn. 
De tenten zullen beschikken over leefruimtes zoals slaapzalen, een eetzaal, een 
speelzaal, sanitaire voorzieningen... 
Dit is het rekeningnummer van de MERSIN club waarop het geld voor de 
aardbevingshulp kan worden gestort. 

Euro Account Number 
Bank Account Name : ROTARY 2430.BÖLGE FEDERASYONU 
Bank Name : AKBANK 
Branch Code : 0631 
Branch Name : GIMAT/ANKARA 
Branch Address : Bagdat Cad. Omer Kemik Is Merkezi No:95 A Blok/1 Gimat 
Yenimahalle/Ankara 
SWIFT CODE : AKBKTRIS 
IBAN Number: TR38 0004 6006 3103 6000 1239 44 

             Het is heel belangrijk  in de communicatie op te merken: Rotary Antakya tenten 
 
Sophie’s Turkse vriendin zal ons op de hoogte houden van de voortgang van de 
werkzaamheden en de verleende hulp. 
  
              3. Het IIW heeft ook een rekening in Engeland geopend waarop donaties 
kunnen worden gestort.             

 Account Name : IIW Earthquake Appeal 
            Account Sort Code : 01-08-38 
            Account n° : 54997992 
            BIC : NWBKGB2L 
            IBAN : GB96NWBK01083854997992 
  
Het IIW zal te gepasten tijde vragen verslag uit te brengen over de besteding van de 
donaties. 
  
  
Natuurlijk bent u vrij om te doneren als u dat wenst, en u bent ook vrij om te kiezen aan 
wie u uw donatie geeft. 
  
Ik dank u voor uw steun, 
Nicole Cambier-Molineaux 
President of Council & National Representativ 


