Stichting BoysHome and Others

Secretariaat : Stanleystraat 8
3772 KD Barneveld
Nederland

NIEUWSBRIEF nummer 17, mei 2008.
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 zeventiende in de rij van, hopen we, zeer vele.

1. De Stichting BoysHome and Others.
Belasting
In de vorige nieuwsbrief schreven wij u over de zgn. ANBI-verklaring van de Belastingdienst. Die hebben
we gekregen. Hierdoor kunt u uw giften aan de Stichting voor de belasting [blijven] aftrekken.
6e tehuis
Het laatste jaar mochten we mooie opbrengsten van acties ontvangen. We merken ook uit de toename van
particuliere giften dat de Stichting steeds bekender wordt. Dat betekent dat we in de tijd een reserve
hebben kunnen opbouwen. Dat komt dus goed uit voor het nieuwe tehuis Shakunthala. Gezien die positieve
stand van zaken heeft het bestuur besloten om een klein zesde tehuis te gaan helpen. Bestuurslid Henk van
der Vegt heeft tijdens zijn bezoek in november 2007 een aantal mogelijkheden bekeken. Daaruit heeft het
bestuur in principe het tehuis CAREER in Kolar Gold Fields gekozen. Definitief wordt het, wanneer meer
informatie is ontvangen.

2. De sponsorkinderen.
Het aantal gesponsorde jongens – 46 - van het BoysHome is in de afgelopen periode gelijk gebleven. Zoals
elk jaar gebeurd zijn ook nu na de vakantie een aantal jongens niet teruggekomen. De betreffende
sponsorouders hebben hierover bericht ontvangen en een nieuw voorstel aangeboden gekregen.
Het aantal in het tehuis Nireekshana is 11 gehandicapten. In Shakunthala is het aantal 7 gebleven.
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.
Boeldag/Kerstmarkt Gereformeerde Kerk Putten 8 sept/ 15 dec 2007.
In de vorige nieuwsbrief schreven wij u over de boeldag op 8 september met enkele foto’s daarbij. De
kerstmarkt was op 15 december 2007 en ook daar konden wij onze tehuizen presenteren. Het resultaat van
beide dagen was dat onze bestuursleden Henk van der Vegt en Gert Jan van Nes in januari j.l. uit handen
van de voorzitter van de commissie een cheque van € 5000 mochten ontvangen. Dit bedrag houden wij in
reserve voor de inrichting en aanleg van de watervoorziening van het nieuwe tehuis van Shakunthala in
2009.

Ontvangst van de cheque

Bazaar Gereformeerde Kerk Rijsoord 28-29 sept 2007.
Via onze penningmeester Gert Jan van Nes hadden wij ingeschreven op deze bazaar voor het BoysHome en
Shakunthala. Hij presenteerde de doelen ook in een kerkdienst vooraf en tijdens de dagen hadden wij een
stand. We kunnen terugkijken op gezellige dagen en… we mochten na afloop maar liefst een bedrag van
€ 9269 in ontvangst nemen. Dit bedrag hebben we als volgt verdeeld: € 6000 naar het BoysHome voor de
bouw en inrichting van lokalen voor de nieuwe cursus elektricien en € 3269 naar Shakunthala voor de
aanleg van elektriciteit van het tehuis in 2009. Dit bedrag houden we tijdelijk in reserve.
Op de foto’s een impressie van de bazaar op zaterdag 29 september 2007.
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BoysHome.
Opleiding electricien.
De bouw van het lokaal vordert goed. Dit kunt u zien op bijgaande foto van november 2007.

Bethamangala
Voorzieningen.
Het tuingereedschap en de rolstoel, betaald uit giften in 2007, zijn ook aangeschaft. Hiervan enkele foto’s.

Tuingereedschap

rolstoel

Zonnepanelen.

Shakunthala
Bouw nieuw tehuis + inrichting.
Dankzij de acties in Putten en Rijsoord, de kerstacties van het Groenhorst College Ede van 2006 en 2007 en
andere giften hebben we nu een bedrag van ruim € 17.000 beschikbaar voor de aansluiting van
nutsvoorzieningen en de omheining van het terrein. We hebben World Servants een brief gestuurd met
deze bijdrage. Daarnaast hebben we nu plm. € 3000 in reserve voor de inrichting. Daarover corresponderen
wij nu met directeur Chidambara.
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Bericht van mevr. Antonides uit Groningen [zie ook vorige nieuwsbrief]:
“ We hebben een ploeg van 30 mensen bij elkaar, die op 27 december van dit jaar vertrekt naar India. Ik
ben zelf een paar weken geleden naar India geweest en heb daar gesproken met Mr. Chidambara, de plot
bekeken en natuurlijk Shakunthala bezocht. Onze hoofdleider is Rein Kremer geworden. Als je iets wil
weten van onze groep, we hebben een website: www.india109.nl
Het is fantastisch dat jullie al het geld voor de inrichting enz. bij elkaar hebben” .
Een tweede groep World Servants volgt medio 2009.

4. Wat staat er verder op de rol ?
Rotary Voorthuizen.
We zijn in contact met deze Rotary over een eventuele actie ten behoeve van nu nog
openstaande posten van Shakunthala.

Instellen Kascommissie.
Elk jaar wordt onze jaarrekening om niet opgesteld door accountantskantoor v.d. Brink in Kootwijkerbroek.
Nu de financiële geldstroom groeit heeft het bestuur besloten om elk jaar ook een kascommissie van
minimaal 2 leden in te stellen, die een of enkele controles uitvoert in de boekhouding van de
penningmeester. Dat betekent dat wij voor 2008 dus minimaal 2 leden zoeken.
Heeft u hiervoor belangstelling of weet u iemand die dat zou kunnen hebben, wilt u dan contact opnemen
met onze penningmeester Gert Jan van Nes, gjvnes@hotmail.com.

Een hartelijke groet aan u allen,
Het bestuur.
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