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Welkom
Dit is de allereerste nieuwsbrief van Stichting Dovenschool Madurai.
U ontvangt de nieuwsbrief, omdat u donateur of sponsor bent of de Stichting op een andere
manier een warm hart toedraagt. We zijn blij met elke vorm van steun.
Wij willen er naar streven om de nieuwsbrief elk kwartaal uit te brengen. In de nieuwsbrief vindt
u een kort overzicht van het belangrijkste nieuws rondom de Stichting.
Veel plezier met lezen!

Oprichting Stichting
Op dinsdag 14 februari 2012 is de Stichting
Dovenschool Madurai officieel opgericht. Dit
gebeurde in Woerden bij de notaris, in het bijzijn van
het bestuur en de pers. Wij zijn ongelooflijk blij dat
notaris JAQUET de oprichting van de Stichting heeft
willen sponsoren. De Stichting wil hem hiervoor dan
ook hartelijk bedanken.
Ook wil De Stichting heel graag Harrie van Wees bedanken. Hij
realiseerde belangeloos ons logo, waar De Stichting erg blij mee
is.

Bezoek Reverend S. Suyambu
Op vrijdag 13 april j.l. ontvingen wij bezoek. Rev. S. Suyambu
was op doorreis van India naar Duitsland. Hij verbleef 2
dagen in Woerden en kon zo horen hoe het met de Stichting
gaat. Rev. S. Suyambu is directeur van de YMCA in Madurai.
Hij werd die vrijdagmiddag op Schiphol ontvangen door
enkele mensen van het bestuur, waaronder voorzitter Lies
Melse.
Tijdens een informele vergadering met het bestuur is uitgebreid met hem gesproken over de
projecten die we als Stichting zouden willen steunen: waar liggen de prioriteiten, hoeveel geld
is er voor nodig en hoe kunnen we het voor onze donateurs zo concreet mogelijk maken. De
resultaten van die bespreking kunt u verderop lezen bij Projecten.
Donateurs en Sponsoren
Op dit moment hebben wij al een aantal donateurs en sponsoren. Wij zijn hier erg blij mee en
onze dank gaat dan ook uit naar hen die ons steunen.
De Stichting kan met grote trots vermelden dat het Kalsbeek College
te Woerden een grote, structurele sponsor is geworden. Ieder jaar
organiseren zij een sponsoractie voor vier goede doelen. En de Stichting
wordt voortaan één van die vier goede doelen. Afgelopen zomer
ontvingen wij al een prachtig bedrag van € 5000,-. De Stichting is erg
dankbaar dat het Kalsbeek College voor onze Stichting heeft gekozen,
als één van de goede doelen.
Bram van Welie, organisator van deze actiedagen vertelt waarom ze structureel voor de Stichting
kiezen: “Het krijgen van onderwijs, en dus een kans op een betere toekomst, voor kinderen met
een beperking is in Nederland een vanzelfsprekendheid. Het is juist goed voor onze leerlingen
om zich te realiseren dat deze vanzelfsprekendheid niet overal in de wereld opgaat. Juist daarom
zetten wij graag Stichting Dovenschool Madurai in de schijnwerpers.”
Voor donateurs is de volgende informatie wellicht interessant:
Onze Stichting heeft in de loop van dit jaar officieel de ANBI*-status gekregen. Dat betekent
dat giften fiscaal aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. De meeste mensen
weten wel dat je in totaal heel wat liefdadigheid moet hebben betracht voor
je iets mag aftrekken. Van het totaalbedrag van de giften die je in een bepaald
jaar hebt gedoneerd, gaat eerst een zogenaamde drempel af voor je aan het
aftrekbare bedrag komt. De hoogte van die drempel hangt af van je inkomen.
Op internet kun je daar meer informatie over vinden.
Een voorbeeld: voor de gemiddelde Nederlander (bruto jaarinkomen
€ 28.000) is de fiscale drempel van 1% € 280 per jaar. Alles onder dit bedrag is niet aftrekbaar,
slechts het meerdere.
Maar voor wie die fiscale aftrek belangrijk is: er is een alternatief waarbij die drempel niet geldt,
namelijk de periodieke schenking. Daarbij leg je je voor 5 jaar officieel vast voor wat betreft de
donatie die je wilt doen, maar het gedoneerde bedrag is dan helemaal aftrekbaar. Wilt u meer
weten over periodieke schenkingen, zoek dan bijvoorbeeld op internet naar informatie of mail
onze secretaris voor meer informatie: dovenschoolmadurai@gmail.com. Bellen kan ook: Hans
Schouwenaar, 0628860138.
*ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling
Projecten
De Dovenschool Madurai heeft een flink aantal projecten waar geld voor nodig is. De Stichting
heeft er vijf uitgekozen om dit eerste jaar te sponsoren voor een totaal bedrag van € 9054, 86!
•

Renovatie van de meisjestoiletten

•
•

Installatie van een nieuwe waterpomp
Medische onkosten

•

Eten en drinken voor de kinderen

•

Schooluniformen voor de arme schoolgaande kinderen

In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid op deze projecten ingaan.
De Stichting is enorm trots dat wij, dankzij de donateurs en sponsors, deze vijf projecten nu al
kunnen verwezenlijken.
Website
Helaas is onze website nog niet online, wegens technische redenen.
Afsluiting
Bedankt voor het lezen van onze eerste nieuwsbrief.
Reacties kunt u sturen naar: dovenschoolmadurai@gmail.com
Blijf de Stichting vooral volgen en tot over een paar maanden!
-Stichting Dovenschool Madurai

