Stichting BoysHome and Others

Secretariaat : Stanleystraat 8
3772 KD Barneveld
Nederland

NIEUWSBRIEF nummer 16, september 2007.
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 zestiende in de rij van, hopen we, zeer vele.

1. De Stichting BoysHome and Others.
Belasting.
Vanaf volgend jaar gelden er andere regels voor belastingvrijstelling van schenkingen
giften aan goede doelen. Kort gezegd komt het erop neer dat een goed doel een zgn.
moet hebben, zodat ze zelf gevrijwaard zijn van belastingen op schenkingen en.. dat
de belasting af kunnen [blijven] trekken. Onze penningmeester is daar nu mee bezig,
bezit van zo’n beschikking zijn. Voor u verandert er dan dus niets.

en het aftrekken van
ANBI-beschikking
gevers hun giften van
zodat we tijdig in het

2. De sponsorkinderen.
Het aantal gesponsorde jongens – 46 - van het BoysHome is in de afgelopen periode gelijk gebleven. Het
aantal in het tehuis Nireekshana bleef ook hetzelfde, 11 gehandicapten. In Shakunthala is het aantal nu
7. In dat tehuis is de afgelopen tijd veel ziekte onder de bewoners geweest. Een bewoner is zelfs overleden.
De nieuwe sponsorouders heten wij van harte welkom.

3. Algemene hulp.
Met veel dank aan alle gevers voor hun giften en betrokkenheid kunnen wij u het
volgende melden.
BoysHome.
Opleiding electricien.
Naar die 2-jarige opleiding kwam steeds meer vraag uit de regio van het tehuis. Dit soort
opleidingen zijn van belang voor meer kansen op de arbeidsmarkt. Om die te kunnen starten zijn
2 lokalen nodig en gereedschappen. Voor de bouw had directeur Kantharaj eind 2006 een
projectaanvraag bij World Servants ingediend. Die is niet gehonoreerd. Gezien het belang is de
bouw toch gestart. Op de foto ziet u de fundering al. Wij hebben een financiële bijdrage
toegezegd en daarvoor een projectaanvraag ad. € 6000 ingediend voor de opbrengst van de
bazaar van de Geref.Kerk te Rijsoord. Dat is gehonoreerd, de bazar vindt plaats op 28 en 29
september.

Fundering lokalen BoysHome

‘nieuw’ gebouw Nireekshana

Nireekshana
Verhuizing.
Het huidige appartement, waar 40 kinderen werden opgevangen, werd te klein. Bovendien lag het op de 1e
verdieping, wat voor sommige kinderen problematisch was. Doordat huisvesting in Bangalore duur is werd
al een hele tijd gezocht naar een ander onderkomen. Dat is net voor de zomer gelukt en u ziet het op de
foto hierboven.
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Stichting BoysHome and Others
Bethamangala

Inrichting.
De Chr.Huygensschool, afd. Praktijkonderwijs, te Barneveld voerde actie voor een deel van het meubilair 1e
fase Bethamanagala. Het resultaat was € 400. Het meubilair staat er al.
Het 2e pakket inrichting [ uit opbrengst Kunstveiling] is ook grotendeels aangeschaft, als ook de matrassen
en de koelkast. Hiervan ziet u enkele foto’s.

Over het restant van inrichting, de zonnepanelen etc. komt nog bericht.

Shakunthala
Bouw nieuw tehuis + inrichting.
Directeur Chidambara had hiervoor eind 2006 een projectaanvraag ingediend bij World Servants. Deze is
nu gehonoreerd, zij het dat de bouw door de vele projectaanvragen eerst in 2009 gaat beginnen. Nu heeft
mevr. Nel Antonides uit Groningen, die eerder in die omgeving met World Servants heeft gebouwd en daar
nog regelmatig komt, het initiatief genomen om een ‘World Servants’ groep samen te stellen. Die zal dan in
jan/febr. 2009 gaan bouwen. En… die groep is nu al compleet. Mevr. Antonides; dank daarvoor!
Wij hadden World Servants al aangegeven dat als zij gingen bouwen, wij ons zouden inzetten om het geld
voor inrichting en ontsluiting van de nutsvoorzieningen bij elkaar te krijgen. We hadden al een reserve [zie
nieuwsbrief 15] en we hebben projectaanvragen ingediend bij enkele boeldagen. Die zijn gehonoreerd.
Als eerste een bedrag van € 6000 voor inrichting en de wateraansluiting ingediend bij de boeldag Geref.
Kerk te Putten , die op 8 september plaatsvond. De opbrengst is nog niet bekendgemaakt, want er komt
ook nog een kerstmarkt in december. Op de foto’s een impressie.

Stand Stichting BoysHome.

Als tweede - naast de aanvraag voor het BoysHome, zie boven- een bedrag van € 2000 voor
electriciteitsvoorzieningen ingediend bij de bazar Geref. Kerk te Rijsoord.
Kortom, dat gaat lukken en het betekent dan dat in 2009 een compleet nieuw en ingericht tehuis kan
worden opgeleverd. Een prachtig perspectief voor directeur Chidambara, helpers en bewoners.

Een hartelijke groet aan u allen,
Het bestuur.
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