
N i e u w s b r i e f # 4
Welkom
Dit is de vierde 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
De Stichting bestaat nu twee jaar en nog steeds blijven donateurs zich aanmelden. Hier zijn we 
erg blij mee.

We zijn ook dankbaar voor onze sponsoren met hun spontane donaties. Maar liefst € 1250,- 
ontvingen we van het Regentencollege. Daarnaast ontving de Stichting 
€ 500,- van het Dovenpastoraat Woerden.

Onze sponsoren ondernemen ook acties om geld binnen te halen voor de Dovenschool.
Woensdagavond 18 december vierde de R. de Jagerschool kerstfeest in de kerk. Er werd door 
de kinderen van de school een prachtige musical opgevoerd. De collecte aan de uitgang was 
bestemd voor onze Stichting. Deze collecte werd in het kort toegelicht door de directeur van 
de school, Eric van der Wal. Het werd het mooie bedrag van € 600,15. Wij willen iedereen hier 
hartelijk voor bedanken.

Op 24 december j.l., tijdens de Kerstnachtdienst van de Evangelisch-Lutherse kerk bracht de 
collecte voor de Dovenschool € 450,- op.



Op zondag 23 maart aanstaande zal Lions Club Castellum Laurum een Culinaire Wandeling 
organiseren in Woerden. De helft van de opbrengst is bestemd voor de Dovenschool. Meer 
hierover in onze volgende nieuwsbrief!

Wat wij heel erg bijzonder vinden, is dat mensen zelf ook acties verzinnen om de Dovenschool te 
steunen. Een paar maanden geleden, vierde bestuurslid Annekoos haar 25 jarig huwelijksfeest. 
En als cadeautip vroeg zij geld voor de Dovenschool. Deze actie heeft ons heel wat nieuwe 
donateurs opgeleverd en een bedrag van maar liefst € 1315,-



Naamsbekendheid
Als Stichting Dovenschool Madurai hebben we nu al een paar keer de kans gekregen aan onze 
naamsbekendheid te werken door bij bepaalde gelegenheden een informatiestand in te richten.

De eerste keer gebeurde dat op de Koeienmarkt in Woerden, die daar jaarlijks op de 3e 
woensdag van oktober wordt gehouden, en waar we deze keer te gast waren bij Lionsclub 
Castellum Laurum. Het is ogenschijnlijk een beetje ondankbaar werk omdat je makkelijk het 
gevoel kunt krijgen dat het publiek met een grote boog om je heenloopt: “ze zullen wel denken 
dat we het op hun portemonnee hebben voorzien”. En hoewel het uiteindelijk inderdaad om 
geld gaat, is het voor ons veel belangrijker dat we bij zo’n gelegenheid het publiek interesseren 
voor wat we aan het doen zijn en waarom we dat doen. Dus niet de makkelijke collectebus, maar 
wel interesse opwekken bij mensen die nieuwsgierig zijn, en misschien na hun oriëntatie wel 
donateur willen worden. Desalniettemin leverde onze aanwezigheid op de Koeienmarkt  dankzij 
een paar gulle gevers het mooie bedrag van ongeveer € 300,- op! Waarvoor uiteraard onze grote 
dank!

Daarnaast hebben we in januari op de informatieavonden van het Kalsbeek College met een 
stand gestaan. Ook hier was het belangrijk dat ouders en toekomstige leerlingen voor het eerst 
konden kennismaken met onze stichting. Hopelijk hebben we daarmee ook bij een aantal mensen 
interesse gewekt voor ons werk.



Nieuwe projecten
Dankzij onze donateurs en sponsoren kan de Stichting nieuwe projecten van de Dovenschool 
ondersteunen. Vanuit India hebben wij begin februari bericht ontvangen voor welke projecten zij 
op korte termijn steun willen van de Stichting. Dit zijn de volgende projecten:

- Wet Grinder (molen om graan te vermalen voor ontbijtgerechten)
- Waterpomp
- Renovatie van het hostel en de eetzaal voor de kinderen
- Onderhoud van de klaslokalen

We houden u op de hoogte van de ondersteuning door middel van verhalen en foto’s welke te 
vinden zijn op de website en Facebookpagina. En natuurlijk in de volgende nieuwsbrief!

Banner
Op de foto’s hierboven is het u waarschijnlijk opgevallen dat we gebruik maken van een 
schitterende banner met ons logo er op. Deze mooie banner is gemaakt door bedrijf ‘Plakhuis’. 
Janine de Kruijf, oprichtster van ‘Plakhuis’, zegt hierover: Ook Plakhuis draagt de dovenschool in 
Madurai een warm hart toe. Een bijdrage hebben we kunnen leveren in het produceren van een 
grote banner voor de stichting. 
Naast het produceren van banners, kan Plakhuis ook muurstickers, behang en belettering leveren. 
De productie is in eigen beheer, waardoor we flexibel zijn en zeer veel mogelijkheden bieden. 
Neem een kijkje op onze site www.plakhuis.com om te zien wat er allemaal kan.

ZOOOM - ZZP Collectief
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe de Stichting een 
samenwerking is aangegaan met ZOOOM. Bij de vorige vergadering 
was Jolanda van der Spiegel, lid van ZOOOM, aanwezig. Samen hebben 
we bekeken wat de mogelijkheden voor de samenwerking zouden 
kunnen zijn. Al vrij snel werd duidelijk dat ZOOOM veel voor de Stichting 
kan betekenen. Mogelijke gebieden waarop zij kunnen helpen zijn 
onder anderen: het maken van professionele foto’s, het schrijven van 
professionele teksten, het monteren van 
(promotie)filmpjes en het helpen bij de website.
We zijn ontzettend blij met deze hulp. Op dit 
moment lopen er verschillende gesprekken met 
leden van ZOOOM om dit te verwezenlijken.



Website
Inmiddels is het basisconcept van de website al een jaar online. Helaas stopt de sitebuilder er 
mee en kan het voorkomen dat de website niet meer optimaal functioneert. Onze excuses voor 
het ongemak.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een gloednieuwe, uitgebreide en verbeterde website. 
We verwachten dat deze halverwege het jaar online zal zijn. We houden u op de hoogte!

Gift of periodieke schenking?
We hebben het in onze nieuwsbrief al vaker over dit onderwerp gehad. Om een gift te kunnen 
aftrekken van uw inkomen bij de belastingaangifte moet u een bepaald minimum (drempel) 
bedrag aan giften hebben gedaan. Bij een periodieke schenking ligt dat anders: het bedrag dat 
u hiermee doneert, kunt u helemaal aftrekken zonder dat er sprake is van een drempel. Tot en 
met 2013 moest je dit regelen via de notaris, maar dat is met ingang van 2014 aanmerkelijk 
eenvoudiger geworden.

U kunt dat namelijk vanaf dit jaar gewoon regelen met de stichting aan welke u die periodieke 
schenking wilt doen! Meer hierover leest u in de informatie van de belastingdienst via deze link:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_
familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/giften

Neem contact met ons op als u van uw jaarlijkse gift een periodieke schenking wilt maken, dan 
kunnen we dat samen in orde maken.

ANBI voorwaarden 2014
Stichting Dovenschool Madurai beschikt over een ANBI-Status. ANBI staat voor Algemeen 
Nut Beoogde Instelling. Giften aan een stichting met een ANBI-Status zijn aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting of vennootschapbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden 
in aanmerking voor een vrijstelling van erf- en schenkbelasting.
Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling 
(ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.
De gegevens van Stichting Dovenschool Madurai zijn vanaf heden te vinden op onze website.



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