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                                                                                        NIEUWSBRIEF nummer 23,  2013.    

 
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 23ste  in de rij van, hopen we, zeer vele. 

 
1. De  Stichting BoysHome and Others. 

 
Bestuurslid Andrea in India werkzaam…. 

Eindelijk kreeg ze haar visum en kon ze haar grote droom waarmaken: mensen/tehuizen helpen in India. 
Op 5 mei j.l. is zij in een feestelijke kerkdienst vanuit haar Kerkelijke gemeente en de organisatie Interserve 

uitgezonden naar India. Als sociaal pedagogisch hulpverlener werkt zij sindsdien voor de internationale 

organisatie VIVA aan de versterking van de kinderhulpverlening.  Deze organisatie bundelt de krachten van 
verschillende projecten om kinderen in nood hulp te bieden. Door die bundeling is de hulp sneller en 
adequater. Andrea woont in Bengalore. Wilt u haar mailen, wat zij heel leuk vindt, dan kan dat naar het 
adres: andrea@swissmail.com 

Wilt u inschrijven op haar nieuwsbrieven, dan kunt u zich opgeven bij het adres: 
anitavermaat@hotmail.com 

 
 ANBI en de Website. 
Wellicht heeft u het gelezen; de belastingdienst gaat scherpere eisen stellen aan de ANBI-verklaring. 
Hierdoor kunnen giften aan de stichting van de belasting worden afgetrokken.   Deze verklaring bezitten we 

al, maar om die te behouden, moeten we per ingang van 1 januari 2014  meer informatie op de website 
plaatsen. Onder andere  betreft dit de financiële verantwoording.  
Dit betekent dat we onze website moeten aanpassen. Nu zijn we al een tijd bezig om de huidige website te 
moderniseren. Omdat wij dit in principe zonder kosten willen doen, lukte dit eerst niet zo goed. Dankzij de 

hulp van  de Copyshop in Apeldoorn, die ook kosteloos onze flyers drukt, lukt dit nu wel. Achter de 
schermen wordt nu hard gewerkt om de website voor 1 januari a.s.  zodanig klaar te hebben dat deze in 

ieder geval aan de eisen van de Belastingdienst voldoet. 
 
IBAN-rekening. 
U hebt er al het nodige over gehoord, de overgang naar IBAN.  Het IBAN rekeningnummer van de Stichting 
is  NL14 ABNA 0589 9505 25. 
 
 

 

2. De sponsorkinderen. 
Het aantal gesponsorde jongens van het BoysHome is nu 43. Van het tehuis Shakunthala worden nu 20 
bewoners gesponsord.  Hoewel de aantallen tot nu toe redelijk stabiel bleven, komt er een daling volgend 
jaar. Een aantal  sponsors van het eerste uur heeft aangegeven te willen stoppen, aangezien ze hetzij dan 
een ander project willen gaan steunen, hetzij een andere vorm van sponsoring willen gaan doen.  Dat vinden 

we jammer, maar respecteren het en vinden het heel mooi dat ze zoveel jaren de tehuizen hebben 
gesteund. Dat brengt ons wel op de vraag  hoe we daarmee om willen gaan. Begin volgend jaar gaan we ons 
daarover beraden. Uw ideeen, tips etc. zijn van harte welkom. 

 

 

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

BoysHome.  
Een aantal jaren geleden is een computercursus  opgezet. Nu kwam de vraag of we konden helpen met 
financieren van nieuwe computers en randapparatuur. Ook dit soort onderwijs is belangrijk. Daarom hebben 
we een bedrag van € 2000,00 ter beschikking gesteld. Dit dankzij de gestage stroom van giften om het 
maar zo te zeggen. 
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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/SPH-
opleiding].  
Op dit moment is wegens ziekte en andere omstandigheden dringend behoefte aan vrijwilligers die 

projectervaring hebben. Ze hebben namelijk een grote donatie gekregen, waarmee ze een 2e school willen 
starten. Wegens ziekte etc. hebben ze geen projectleider[s]. 
Hebt u belangstelling of mocht u weten wie dat heeft, dan kunt u per email  met ons contact opnemen.  
 

 

Shakunthala  
Bouw nieuw tehuis. 

Ook het afgelopen jaar hebben we u met foto’s op de hoogte gehouden van de voortgang van de nieuwbouw 
en de projecten daarna.  Onlangs heeft u nog een fotosessie doorgezonden gekregen van de stand van 
zaken nu.  We zijn heel erg trots  op de mensen van het tehuis  en wat daar – dankzij  de financiële steun 
van zeer velen- is bereikt.  De opbrengst van melk en tuingroenten is zoveel, dat ze hiervan ook verkopen in 
het dorp. Daarmee vergroten ze hun zelfredzaamheid en dat is  een belangrijke doelstelling. 

We plaatsen hier nog een paar foto’s voor die sponsorouders/donateurs die geen gebruik maken van email. 
 
 

                   

 
 
 
 

                

 
 
Onderhoud. 
Voor het nodige onderhoud en wat aanpassingen aan het gebouw hebben we in het voorjaar 2013 een 
bedrag van € 2000,00  ter beschikking gesteld.  
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De “ Rabo”  projecten. 
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat er veranderingen waren gekomen ten opzichte van de 
oorspronkelijke [financiele] planning. Met name betekende dit minder geld voor therapeutische middelen.  
Dit hebben we overlegd met Raboshare4more en we kregen akkoord om verder te gaan.  Toch kon  het 
tehuis nog de nodige basismaterialen aanschaffen en… wat minstens zo belangrijk was, heeft directeur 
Chidambara toch een therapeut gevonden, die regelmatig bewoners behandeld.  

 
Medio dit jaar konden we met behulp van de financiële overzichten en verantwoording van directeur 
Chidambara de eindrapportage voor Raboshare4more afronden. Na inzending van de stukken kregen we niet 
alleen kwijting voor de projecten, maar ook een compliment voor ‘ uitgebreide en verzorgde stukken’ .  De 
kwijting is expliciet opgenomen in de jaarrekening 2012. 
 
 

Zonnepanelen. 
De wens om zonnepanelen met led verlichting aan te schaffen konden we dankzij giften financieren met een 
bedrag van € 2200,00. Op die manier zijn ze niet afhankelijk van het –soms haperende- stroomnet.  
 

           
 
 

 

 

Tot slot. 
Nu het grote project van de nieuwbouw Shakunthala  voor ons vrijwel klaar is, rijst de vraag hoe we verder 
willen gaan. Deze situatie bestendigen? Een nieuw tehuis gaan helpen? Zomaar enkele vragen die zich 
voordoen. Begin volgend jaar willen we  dit verder bespreken, mede in het licht van het dalend aantal 
sponsorouders [zie punt 2].  Ook hierbij zijn uw ideeen, suggesties etc. van harte welkom.  

 
Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2014.  
 

 

Een hartelijke groet aan u allen. 
 

Het bestuur. 

 


