Beste vrienden van (de kinderen van) Bal Anand en Umang,
Zoals beloofd stellen we in deze Nieuwsbrief ons nieuwe bestuur
voor; we zijn blij dat we gedreven en enthousiaste bestuursleden
hebben kunnen vinden voor deze prachtige Stichting.
Verder willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken
op Umang waar de eetzaal bijna in gebruik genomen kan
worden en nieuwe bewoners hun intrede hebben gedaan.
Een paar prachtige sponsoracties willen we ook graag met u
delen; de creativiteit en gedrevenheid waarmee door velen geld
wordt ingezameld voor ‘onze‘ kinderen is hartverwarmend.
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Er komt na de zomer nog een speciale editie van de Nieuwsbrief
geheel gewijd aan het boek ‘Buitengewoon India’.
De website wordt vernieuwd; kijk op www.stichtingbaland.nl als
u wilt weten hoe de nieuwe website eruit ziet.

Bestuurswisselingen
In de vorige Nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat Bas
van Ham en Ellis Mensinga hun functies hebben neergelegd;
ook Ruth Rottiné-Weidenaar is gestopt als bestuurslid, dit
vanwege gezondheidsredenen. We zijn zeer dankbaar voor het
werk dat ze heeft verricht voor onze stichting.
Gelukkig kunnen we een bijna geheel nieuw bestuur aan u
voorstellen.

Secretariaat:
info@stichtingbalanand.nl
Website:
www.stichtingbalanand.nl

Facebook:

facebook.com/stichtingbalanand

Twitter:

twitter.com/#/BalAnandUmang

Youtube:

youtube.com/user/umangbalanand

IBAN:
NL24ABNA0473961334 t.n.v.
Stichting Welzijn Kinderen
van Bal Anand

Van links naar rechts ziet u Elly van der Linden, Onno Jansen,
Karin Wiering en Fokje ter Veen.
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Karin Wiering is al 10 jaar als bestuurslid en voorzitter verbonden aan de Stichting
Welzijn Kinderen van Bal Anand & Umang en al 24 jaar betrokken bij het kindertehuis
Bal Anand, het huis waar haar tweede dochter Pooja 6 maanden gewoond heeft. Karin
is moeder van 4 kinderen en in haar hart is nog plaats voor vele kinderen vanuit India.
Vooral de gehandicapte kinderen hebben haar hart gestolen, mede door haar 32 jarige
ervaring binnen de verstandelijk gehandicapten zorg. Sinds de oprichting van de
Stichting maakt Karin zich sterk voor een goed leven voor deze gehandicapte jeugdigen
in India.
Elly van der Linden is sinds een aantal jaren betrokken bij Bal Anand en Umang. Vanuit
haar werk in de gezondheidszorg heeft zij een speciale band met de gehandicapten
kinderen in Bal Anand en met de bewoners van Umang. In 2012 heeft zij voor een half
jaar als vrijwilliger gewerkt op Umang, waarin zij zich deel van de ‘Umangfamilie’ is gaan
voelen. Zij houdt zich speciaal bezig met fondswerving zodat de zorg op Bal Anand en
Umang kan blijven voortbestaan.
Onno Jansen, penningmeester, woont in Zevenhoven en is sinds kort betrokken bij de
stichting. Hij heeft een financiële en bedrijfsmatige achtergrond. Vanuit zijn rol als extern
accountant en financieel adviseur is hij de afgelopen jaren veelvuldig betrokken geweest
bij verschillende ontwikkelingsprojecten in diverse Aziatische en Afrikaanse landen.
Daarnaast is hij in zijn vrije tijd sinds zijn studietijd betrokken bij een groep mensen met
een ernstige verstandelijke beperking.
Fokje ter Veen is sinds vorig jaar secretaris van de Stichting. Ze heeft twee geadopteerde
kinderen uit India waarvan de jongste een tijdje in Bal Anand heeft gewoond. Sinds haar
eerste bezoek aan India en aan Bal Anand ruim 10 jaar geleden heeft ze haar hart aan
India verpand. Inmiddels heeft ze meerdere keren India bezocht waaronder ook Umang.
Ze is als docent en coördinator (internationale) stages werkzaam bij de Academie voor
Sociale Studies aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Sponsoracties
Bethelbazar Barendrecht (Siert en Joan Bolt)
Voor de vijfde keer mocht de stichting delen in de opbrengst van de
jaarlijkse Bethelbazar in Barendrecht.
Vrijdag overdag was het kramen inruimen en om 19 uur werd de bazar
in de stromende regen geopend. Ondanks de kletsnatte start van de
Bethelbazar werd deze toch druk bezocht. Aaditi, Kris en Siert waren
doorweekt, maar vertegenwoordigden met veel plezier de Stichting
achter hun kraam. Zaterdagochtend om 10 uur was het vervolg van de
bazar en was het gelukkig beter weer. Uiteindelijk mochten ze
zaterdagavond om half 11 een cheque van €5000,= in ontvangst nemen
van de commissie voor de Stichting. Dit bedrag is bestemd als bijdrage voor het herstel van de schade
die de storm heeft aangericht op Umang.
Namens de Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand en Umang hartelijk dank!
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Basisschool De Vogelaar in Raalte
Op 30 mei bleef groep 8 de hele nacht op school voor het goede doel: geld inzamelen voor de kinderen
van Bal Anand, een kindertehuis in Mumbai, waar de dochter van juf Wilma, Tanuja, binnenkort naar
toe gaat om een maand vrijwilligerswerk te doen. Mumbai ligt aan de westkust van India. Afgelopen
vrijdag 2 juni kwam Tanuja op school om de cheque in ontvangst te nemen.

De Lionsclub in Mumbai
Ook in India wordt onze Stichting gesteund; op 25
mei kregen de 65 kinderen die in Bal Anand
verblijven een gratis lunch aangeboden door de Lion
club en daarnaast werd er een bedrag geschonken
van 20.00 roepies.
Regelmatig worden er ook kleine bedragen
afgeleverd aan de balie van Bal Anand en/of
cadeautjes voor de kinderen. De Bal Anand World
Children Welfare Trust heeft zo langzamerhand een
uitstekende naam verworven in Mumbai en omstreken.
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Umang
In India en dus ook op Umang is de regentijd gelukkig vroeg aangebroken. De hitte was verzengend de
vorige maand. Het was zo erg dat een van de nieuwe bewoners, Akshay, weer terug
moest naar Bal Anand.
Mahesh (links) is de 16e bewoner van Umang en hij is
inmiddels aardig gewend aan z’n nieuwe thuis. Op de foto
zie je hem tijdens de ochtendwandeling hand in hand met
Bitto.
Ekra (rechts) heeft problemen gehad met haar kaak
waardoor ze niet kon eten en erg afviel. Gelukkig is ze weer
beter en ze leert nu zelfs lopen met behulp van een rollator! Ze
maakt hele goede vorderingen!
Suresh (caretaker) woont tegenwoordig met zijn gezin elders waardoor deze kamer in gebruik is voor
nieuwe bewoners. Vivek, de teacher, heeft helaas een andere baan gevonden. Zijn inzet was ongelooflijk;
de bewoners zullen hem ontzettend missen!
Het dining blok op Umang is prachtig geworden. Hieronder een paar foto’s. In juli of augustus zal het
met de gebruikelijke ceremonies geopend worden.

Het eerste outreach programma van Umang
Dit is Yahsree, een jonge vrouw. Zowel haar armen als haar
benen zijn verlamd. Ze woont in een klein hutje, zo'n 20
minuten rijden van Umang. Mede door het sponsorgeld van
Vandita Crezée kan ze ieder weekend naar Umang
komen. Op Umang krijgt ze fysiotherapie en geniet ze van het
omgaan met de andere bewoners; samen maken ze prachtige
kleden! In het hutje woont ze erg achteraf, samen met haar
moeder. Ze heeft geen mogelijkheden om zich te
verplaatsen.
Yahsree kijkt uit naar haar wekelijkse tripje naar Umang!
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Schenkingsovereenkomst
Schenken aan een goed doel kan op twee manieren:
1. een éénmalige schenking
2. een periodieke schenking
Beide schenkingen zijn alleen voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar als de begunstigde een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) is of een Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Voor de aftrek
van (losse) schenkingen gelden drempels en maximale bedragen.
ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die ze krijgen.
Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De
belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen. De schenker maakt minstens vijf jaar
achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag over aan dezelfde organisatie. Vanuit het goede doel mag daar
geen enkele prestatie tegenover staan. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel. De schenker moet minstens 18
jaar zijn. Als de schenker is getrouwd of geregistreerd partnerschap heeft, is bijna altijd toestemming van de
partner vereist.
Een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel is voldoende. De Belastingdienst heeft een
aantal voorbeeldformulieren gepubliceerd die gebruikt kunnen worden om een schenkingsovereenkomst vast te
leggen. Ook veel goede doelen hebben een eigen model schenkingsovereenkomst gemaakt. Deze
overeenkomsten zijn te vinden op de websites van de goede doelen.
De periodieke schenking eindigt bij overlijden. De schenker kan in de schenkingsovereenkomst laten opnemen dat
een periodieke schenking aan het goede doel eindigt op het moment dat zijn (haar) inkomen daalt, bijvoorbeeld
door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. In de akte of overeenkomst kan ook staan dat de periodieke
schenking eindigt op het moment dat het goede doel niet meer de ANBI-status heeft of failliet gaat.
Als na een schenking blijkt dat het goede doel op dat moment geen ANBI meer was, mag de schenker deze gift
toch aftrekken als hij (zij) daarvan niet op de hoogte kon zijn.
Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave door de
Belastingdienst een feit is. Het is dan mogelijk een verzoek tot ‘Voorlopige teruggaaf’ in te dienen. Wie dit vóór 1
december doet, ontvangt het totaalbedrag van de teruggave in twaalf maandelijkse termijnen. Wordt het verzoek
na 1 december ingediend, dan verdeelt de Belastingdienst de teruggave over de resterende maanden.

Buitenlands geld
Mocht u na een reis naar het buitenland nog wat vreemde valuta
over hebben; buitenlands geld kunt u sturen naar:
Toon Borst,
Weth. Tabakstraat 54, 1107 DE Amsterdam

We stoppen met het
inzamelen van lege
inktcartridges; dit levert
helaas te weinig op!
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