
N i e u w s b r i e f # 3
Welkom
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van Stichting Dovenschool Madurai. In deze nieuwsbrief vindt u 
een kort overzicht van het belangrijkste nieuws rondom de Stichting.
Veel plezier met lezen!

Donateurs / sponsoren
Wij zijn heel blij en trots dat donateurs zich blijven aanmelden. Zonder hen kan de Stichting niet 
bestaan en wij willen alle donateurs hartelijk bedanken voor al hun bijdragen.

Wij hebben een donatie van € 1000,- binnengekregen van Jaco’s vader. En wij ontvingen een 
noodkreet vanuit de Dovenschool voor wat betreft de salariskosten van de leerkrachten. Daarom 
hebben wij met de donatie van deze € 1000,- een bedrag van € 2500,- overgemaakt.

Ook zijn we heel blij met onze sponsoren.
Zo hebben we van het Kalsbeek College weer een prachtig bedrag van € 6000,- ontvangen. 
Bovendien zal er eind oktober een gesprek zijn tussen onze voorzitter en het Kalsbeek College 
over wat zij nog meer voor ons kunnen betekenen en een eventueel uitwisselingsproject.

KenD, Kind en Dier is een nieuwe sponsor en dankzij hen hebben we weer twee projecten 
kunnen realiseren. Anke van Mierlo zit in het bestuur en vertelt iets over KenD, Kind en Dier en 
waarom ze onze Stichting helpen: In het kort zal ik iets vertellen over hoe KenD (Kind en Dier) 
tot stand is gekomen. Mijn man en ik hebben in het verleden een aantal projecten aangaande 
kinderen en dieren ondersteund. We wilden hier echter wat meer structuur in aan brengen en 
hebben besloten een eigen stichting op te richten. Samen met 2 goede vriendinnen, Leny en 
Yolanda, vorm ik het bestuur. De stichting verleent hulp aan kansarme kinderen om hun welzijn 
te verbeteren en toekomstperspectief te vergroten. Anderzijds beoogt de stichting de gezondheid 
en leefomstandigheden van hulpbehoevende dieren te bevorderen.



Lions Club Castellum Laurum
De Lions Club Castellum Laurum heeft een nieuwe voorzitter: Cees Pels. Hij is zo tevreden over 
onze Stichting dat hij met de Lions Club dit jaar een mooi bedrag wil doneren. Cees vertelt hier 
graag over:
Ik ben Cees Pels en dit jaar voorzitter van de Lions club 
Castellum Laurum. Onze club haalt elk jaar geld op voor 
diverse goede doelen en dat doen wij met o.a. het Woerdense 
bedrijvenspel, culinaire wandeling, 24 uurs loop en aanwezig 
zijn op de “koeienmarkt”. Sinds enkele jaren is het in onze 
club gebruikelijk dat de voorzitter een goed doel kiest wat we 
financieel kunnen ondersteunen. N.a.v de presentatie over 
de St. Dovenschool  Madurai door Annekoos was het voor 
mij duidelijk dat deze stichting onze financiële hulp goed kan 
gebruiken. De manier hoe de stichting tot stand is gekomen en 
de achtergrond hiervan spreken mij zeer aan.  Een Woerdens 
initiatief, kleinschalig met veel vrijwilligers en voor een groep 
mensen met een beperking die het heel moeilijk hebben 
in hun woonomgeving. Als voorzitter van deze mooie club 
wil ik mij extra inzetten om zoveel mogelijk geld voor de 
Stichting binnen te halen en daarmee gaan we beginnen op de 
Woerdense koeienmarkt. Op deze dag gaan wij met de leden 
en 2 vrijwilligers van uw stichting proberen zoveel mogelijk 
donateurs binnen te halen en het publiek  informeren over 
de werkwijze van de stichting dovenschool Madurai.  Wij 
gaan komend jaar ons best doen om uw stichting financieel 
te ondersteunen en onder de aandacht van het woerdense 
publiek te brengen en ik weet zeker dat het gaat lukken. Tot 
de “koeienmarkt” m.vr.gr. Cees Pels



Projecten
Dankzij KenD, Kind en Dier hebben we twee projecten kunnen realiseren: Group Hearing en 
Science Lab. We ontvingen een blij en dankbaar bericht uit Madurai:
It is so nice of you all to think about our services and to make all possible support for the children 
with hearing impairment. We are delighted that the organisation KEND has accepted to support 
us with the group hearing aids and science lab equipments. No doubt, its  all your persuasion and 
we thank you very much for the news. As soon as we receive the money, we can order the group 
hearing aids  and purchase the required science lab things and send you photographs along with 
a write up on how this is helpful for the children.
Group hearing Aids are used in classroom settings for teaching. When a teacher teaches, all the 
children can receive the information at the same time. This is helpful for children who do not 
have individual hearing aids. When they wear the group hearing aids, they can understand better 
what the teacher teaches. This would reduce dependency only on lip reading and would aid some 
audition. 
In the science lab, we have models, specimens, instruments, equipments needed for teaching 
physics, chemistry, and biology. We also have picture charts, chemical salts, chemicals for 
experiments etc., for lower class children, we show the models, specimens etc., to see and 
learn. Higher class children use the lab and do practicals. 9th and 10th standard students have 
practical exam and X standard students prepare themselves and appear for X standard practical 
examination and they get 25 marks for the practicals in science subject. We are so thankful to you 
for this support and this would certainly help us to equip our science lab and classes.



ZOOOM ZZP Collectief helpt Stichting Dovenschool Madurai
ZOOOM is de vereniging van zelfstandigen zonder personeel in Woerden, Harmelen, Kamerik en 
Zegveld. ZOOOM behartigt de belangen van haar leden, organiseert informatieve bijeenkomsten 
en helpt de aangesloten zzp’ers om zichzelf onder de aandacht te brengen bij potentiële 
opdrachtgevers.

Onze stichting is de afgelopen periode in contact 
gekomen met ZOOOM en we hebben kunnen vertellen 
waar we voor staan, hoe we onze doelstelling 
willen bereiken en welke resultaten we tot nu toe 
hebben gerealiseerd. De mensen van ZOOOM waren 
enthousiast en hebben hun bewondering uitgesproken 
voor het doorzettingsvermogen en de daadkracht van 
de stichting Dovenschool Madurai. Zij willen bij het 
zien van zoveel belangeloze inzet graag een handje 
meehelpen. Dat gaan zij vooral doen door hun ‘know 
how’ -kennis en vaardigheden, in te zetten. Met elkaar 
hebben de leden van Zooom heel veel in huis! 
Het klinkt misschien allemaal nog wat mysterieus, maar 
in onze volgende nieuwsbrief zullen wij jullie meer 
vertellen over deze veelbelovende samenwerking!

Kindernevendienst
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief vermeldden, is er in januari iets verteld over Madurai, 
de Dovenschool en de Stichting tijdens een kindernevendienst van de Lutherse Kerk. In de 
kindernevendienst is gesproken over de armoede in andere landen en hoe het is als je een 
handicap hebt en verstoten wordt uit de familie. Naar aanleiding van die gesprekken namen 
kinderen iedere zondag een klein bedrag mee voor een wasproject. Hiervoor was € 150,- nodig, 
maar de kinderen hebben maar liefst € 167, 45 opgehaald! Dit bedrag gaat naar het wassen van 
de schooluniformen.



Afscheidsdienst Wim van Beek
Zondag 13 oktober 2013 nam de Lutherse Kerk in Woerden 
afscheid van Wim van Beek. De collecte was bestemd voor de 
Dovenschool in Madurai. Er is € 560,- opgehaald!

Woerdense Koeienmarkt
Op de Woerdense Koeienmarkt van 23 oktober j.l. heeft Lionsclub Castellum Laurum een stand 
georganiseerd om het publiek warm te maken voor onze stichting. Vanuit het bestuur hebben 
Annekoos en Lies, samen met Milind Nederstigt, acte de presence gegeven. In de volgende 
nieuwsbrief leest u hier meer over.

Fondsenwerving
Vanuit het netwerk van ons bestuurslid Annekoos Littel is iemand beschikbaar om ons te helpen 
met een volgend fondsenwervingsproject in 2014. Het gaat hierbij om het sponsoren van de kin-
deren zelf, waarvoor concreet benoemde zaken kunnen worden gefinancierd. Denkt u hierbij aan 
kleding, voedsel, onderwijsmiddelen, etc



Een “gewone’ gift (donatie) of een Perodieke Schenking?
Hoe zit dat ook al weer?

Als u geld geeft aan een goed doel doet u een gift.

Er zijn 2 soorten giften:
•gewone giften en
•periodieke giften
Beide zijn in principe aftrekbaar van uw loonbelasting, u hoeft dan dus minder belasting te betalen.
Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden wel verschillende voorwaarden.

Gewone gift
Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw 
drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, 
mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw 
drempelinkomen.

Periodieke gift
Een periodieke gift mag u aftrekken als u:
•u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
•u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de stichting of vereniging die in 
de notariële akte wordt genoemd
•deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
•u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. 
De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

Het grote voordeel van een periodieke gift is dat er geen drempelinkomen of maximaal 
aftrekbaar bedrag voor geldt!

De noodzaak van het opstellen van een notariële akte wordt vaak als een groot  nadeel gezien van 
deze periodieke gift. Zo’n akte kost immers nog al wat geld en u moet een afspraak met de notaris 
regelen. 
Vanaf 1 januari 2014 is deze notariële akte echter niet langer noodzakelijk. De belastingdienst zal 
tegen die tijd op haar site een schenkingsovereenkomst publiceren die u, als belastingplichtige, 
kunt hanteren.

Misschien is het interessant voor u om met deze vereenvoudiging eens te overwegen de stap naar 
een periodieke schenking of gift te overwegen. Voor onze stichting zou het betekenen dat we wat 
meer zekerheid hebben over de bedragen die we in de toekomst kunnen verwachten en dat helpt 
de Dovenschool Madurai natuurlijk enorm!

Mocht u er nog vragen over hebben, neem dan per mail contact met ons op via ons mailadres 
dovenschoolmadurai@gmail.com of schrijf een briefje naar Stichting Dovenschool Madurai, 
Heinsiuslaan 22, 3445XH Woerden. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.



Afsluiting
Reacties kunt u sturen naar: dovenschoolmadurai@gmail.com
Tot over een paar maanden!

--
Stichting Dovenschool Madurai


