Nieuwsbrief

december 2014

Lieve mensen,
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor de voortgang van ons project van 2014 en de reis van Gerjon
naar Ghana.

Project 2014: Fathullah Islamic School
De staat van de school voor de start van de bouw.

Eind juli is Francis, onze aannemer gestart met het project voor de Duyin Community. Vorige maand
kregen we het goede nieuws dat het eerste gebouw van 3 klaslokalen zo goed als klaar is. Zie
hieronder enkele foto’s van de werkzaamheden.

We hopen dat Francis deze maand kan starten met het tweede gebouw.

Andere Mèrt
september 2014
Naast een gezellige dag was de
opbrengst dit jaar € 125,00

Reis van Gerjon naar Ghana
Op 25 december vertrekt Gerjon samen met haar moeder en vriendin Jane naar Ghana.
Zij zullen zo veel mogelijk van onze afgeronde projecten bezoeken om te inventariseren of en waar
onderhoud gewenst is. Natuurlijk brengen zij ook een bezoek aan ons project van 2014.
Een verslag van de reis volgt in de volgende nieuwsbrief in 2015 en op onze website en
facebookpagina.

Wijziging regels belastingdienst bij periodieke giften
Tot 2014 mocht je een periodieke gift alleen aftrekken als deze was vastgelegd bij de notaris.
Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Je kunt kiezen of je de gift via de notaris wil
vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met het goede doel waaraan je de gift doet.
Wanneer is een gift een periodieke gift?
 Als je de gift hebt laten vastleggen
 Als je regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI die in de
notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
 Als deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 Als je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar hetzelfde goede doel. De
gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 Als de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift
Wil je als regelmatige donateur profiteren van deze nieuwe regeling, neem dan contact met ons op
voor de schriftelijke overeenkomst met onze stichting.

Wij wensen iedereen hele fijne
feestdagen en een gelukkig 2015!

