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Nieuwsbrief

Alice aan het woord

Leuk dat u de nieuwsbrief van Stichting EBOO in
Kenia leest. Het is alweer een poosje terug dat de
vorige nieuwsbrief vestuurd werd. In de tussentijd is
er dan ook alweer ontzettend veel gebeurd.
Zo heeft de High Tea €1350 opgeleverd en hebben
we ons doel om 25 nieuwe donateurs te werven
gehaald! Daarnaast zijn we actief om scholen te
betrekken bij het EBOO project. Bijvoorbeeld door
de kinderen op scholen EBOO kaarten te laten
verkopen. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier
meer over.
Tot slot willen we graag vermelden dat we een
ontzettend mooie nieuwe website hebben
gekregen, mogelijk gemaakt door Timmerman
Media. Dus neem vooral een kijkje op
www.ebooinkenia.nl.
We wensen u veel leesplezier!

To the family and friends of Fenneke,
I’m happy to say Hey to everybody in the
Netherlands. Also with us in Kenya we are well.
Everytime I like to say thanks for what you all do to
some people in Kenya. May God bless you all and
provide more so that you can continue helping
people in our country. I also like to tell you all the
wonderfull work you have done this year. Because
more then ten children did primary exam. But
because of you they managed to join good
secundary schools. For those who have came to
Kibera, you can understand the life of Kenya. But
some of the family have a change in the next ten
years coming!
Lastly I wish you all the best until we meet one time.
That is what I hope for.
Says the Secretary of Fenneke
Alic Kerubo

Agenda
13 december 2014 > Verkoop Keniaanse producten,
Winterfair Hortuslaan Haren.
December 2014 > Verkoop Basisschool De Linde,
Oldenzaal

Basisschool De Adeborg in actie
Basisschool De Adeborg komt in actie voor EBOO!
Op basisschool De Adeborg in Aduard wordt vanaf
september 2014 van alles gedaan om geld in te
zamelen voor EBOO.
Sjoukje Blaauw, leerkracht op deze school, heeft
haar teamleden enthousiast gemaakt voor EBOO.
Tijdens de feestelijke opening van de school
verkocht EBOO mooie Keniaanse producten. Dit liep
erg goed waardoor er nu permanent een vitrinekast
in de hal staat (zie onderstaande foto).
Buurtbewoners zijn elke maandagmiddag welkom
om producten te kopen. Ook staat er op elke groep
een spaarpot waar kinderen elke week geld in
mogen stoppen.
Er is al €770 opgehaald voor EBOO. Geweldig!

Nieuwe EBOO kaarten
Janine Kruisinga, bestuurslid van EBOO en eigenaar
van Studio Janien, heeft 5 ansichtkaarten
ontworpen met het logo van EBOO erin verwerkt. Ze
zijn in de EBOO giftshops te koop en op de markten
waar EBOO staat. Slecht €2,50 voor 5 kaarten.

Een periodieke gift
Omdat stichting EBOO in Kenia een ANBI-status
heeft kunt u uw gift aan onze stichting aftrekken van
de belasting. Bij gewone giften hanteert de
belastingdienst aftrekbeperkingen. Uw gift moet
hoger zijn dan €60 en hoger dan de drempel van 1%
van het drempelinkomen. De gift is aftrekbaar tot
10% van uw drempelinkomen.
Het is voor u en onze stichting gunstig als u uw gift
omzet in een periodieke gift. Een periodieke gift is
een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die
schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Vanaf 2014 is het mogelijk om een periodieke
gift te geven zonder tussenkomst van de notaris. Het
voordeel van een periodieke gift is dat u profiteert
van maximaal belastingvoordeel, er zijn geen aftrekbeperkingen. U kunt uw gift jaarlijks als aftrekpost
opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. De
stichting krijgt dankzij deze gift een goede garantie
voor de toekomst omdat u de gift minimaal 5 jaar
achter elkaar overmaakt naar de stichting. Op de
website van EBOO in Kenia vindt u de ‘onderhandse
akte van schenking’. Met het invullen van de akte is
alles snel geregeld.
Donateur aan het woord: “Ik kan EBOO in Kenia
meer geld geven zonder dat ik meer betaal! Ik
heb mijn donatie omgezet in een periodieke gift.
Het voordeel hiervan is dat ik het hele bedrag kan
opvoeren bij de belasting en meer geld terug krijg
dan voorheen. Ik heb het formulier van de website
gehaald, het omzetten naar een periodieke gift was
een fluitje van een cent!”
Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met
Gea van Oorspronk-Timmerman. Penningmeester
van EBOO. Zij geeft u graag informatie.

Sinterklaas- en Kerstcadeautjes
Bent u nog op zoek naar leuke Sinterklaas- of
Kerstcadeautjes? De EBOO-Giftshops hebben u veel
leuks te bieden. Zie de foto’s van wat artikelen uit de
kerstcollectie.
Giftshop Groningen
Marjoleinstraat 33
Op aanvraag open door te bellen met Jansje
Kruisinga op nummer 050-5420035
Giftshop Assen
De Wouden 161 te Assen
Elke eerst woensdag en donderdag van de maand
open.
Woensdag van 14.00 - 16.00 u.
Donderdag van 19.00 - 21.00 u.
Of op aanvraag door te bellen met Peter of Ginie
Timmerman op nummer 0592-355888.

Volgt u ons al op Facebook?
www.facebook.com/StichtingEbooInKenia

www.ebooinkenia.nl

050-8507497

info@ebooinkenia.nl

