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NIEUWSBRIEF nummer 22, december 2012.
Geachte sponsorouders en/of donateurs,
Het bestuur vindt het belangrijk om u op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt én, wat nog
belangrijker is, wat de resultaten zijn van uw en onze inspanningen. Hoe kunnen we dat beter doen dan u
regelmatig een nieuwsbrief te sturen. Dit is de 22ste in de rij van, hopen we, zeer vele.

1. De Stichting BoysHome and Others.
ANBI.
Voor alle zekerheid melden wij u dat de Stichting in het bezit is van de ANBI- verklaring van de
Belastingdienst. Dat betekent dat giften aan de Stichting van de belasting kunnen worden afgetrokken.
Nieuwe bankrekening.
U bent of wordt ook nog persoonlijk benaderd ingeval u nog uw gelden overmaakt naar de ‘ oude’
Raborekening van de Stichting. We hebben al geruime tijd een nieuwe rekening bij de ABN Amro. Het
rekeningnummer vindt u onderaan de bladzijde. Ook langs deze weg ons verzoek om dat te wijzigen.
Alvast onze dank.

2. De sponsorkinderen.
Het aantal gesponsorde jongens van het BoysHome is nu 43. Van het tehuis Shakunthala worden nu 21
bewoners gesponsord. Hoewel er ook het afgelopen jaar wat veranderingen in sponsorouders zijn geweest,
blijven de aantallen redelijk stabiel, waarmee wij en de tehuizen heel blij mee zijn.

3. Algemene hulp.
Met veel dank aan alle gevers voor hun giften en betrokkenheid kunnen wij u het volgende melden.

BoysHome.
Op dit moment zijn er geen nieuwe berichten.

Girlshome.
Oproep.
Het Girlshome heeft regelmatig vrijwilligers in huis, die voor enkele maanden of langer daar helpen.
Het verzoek om vrijwilligers staat nog steeds. In het bijzonder zoeken ze woonbegeleiders [SPW/SPHopleiding]. Hebt u belangstelling of mocht u weten wie dat heeft, dan kunt u per email contact opnemen met
bestuurslid Andrea van Amerongen; andrea_van_amerongen@hotmail.com.

Shakunthala
Bouw nieuw tehuis.
Ook het afgelopen jaar hebben we u met foto’s op de hoogte gehouden van de voortgang van de
nieuwbouw. Onlangs kregen we nog bericht van directeur Chidambara dat de bewoners met veel plezier
daar verblijven.
De “ Rabo” projecten.
Lopende projecten waarvoor wij gelden van Raboshare4more kregen zijn nog :
1. het koeienproject. Dit omvat een stal met opslag, 4 koeien en melkapparatuur
2. het moestuinproject. Dit omvat het gereedmaken van een stuk moestuin en de aanschaf van zaden
en planten en..
3. een hoeveelheid therapeutische middelen.
Het koeienproject en het moestuinproject zijn gereed. Recent kregen we een email van directeur
Chidambara dat hij met beide projecten ongeveer € 700 over de begroting was gegaan. Daarmee heeft hij
tekort voor de geplande therapeutische middelen. Dat blijkt nu sowieso een probleem, want deze middelen
zijn inmiddels flink duurder geworden en … het is tot op heden niet gelukt om een therapeut te vinden, die
de bewoners kan begeleiden. De therapeuten die benaderd zijn, zijn te duur voor het tehuis.
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We hebben Chidambara gevraagd welke middelen zonder directe begeleiding van een therapeut kunnen
worden gebruikt. Daarnaast zijn we nu in overleg met Raboshare4more over de [financiële] afhandeling van
deze projecten. We hopen dat zij akkoord kunnen gaan met de overschrijding en dat wij het restant mede
kunnen aanwenden voor hetzij therapeutische middelen het zij een ander doel.
We moeten dus nog even afwachten hoe dat nu zal uitpakken.
Daarnaast is er nog de wens om zonnepanelen met led verlichting aan te schaffen. Op die manier zijn ze niet
afhankelijk van het –soms haperende- stroomnet. Hiervoor moeten we denken aan een bedrag van plm.
€ 3000. We gaan proberen dat bedrag bij elkaar te krijgen. Hebt u suggesties, dan horen wij die graag.
Een hartelijke groet aan u allen en alvast fijne feestdagen gewenst.
Het bestuur.
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