Putten, 27 mei 2017.
Beste sponsors,
Onze eerste Nieuwsbrief om u te vertellen hoever we intussen
zijn met de oprichting van de Stichting. Want voordat iets een
Stichting is moeten er nogal wat administratieve zaken
geregeld worden.
Zo moesten we een bestuur vormen. Samen met Judith en Bert
Beld gaan we dit karretje trekken en daar hebben we heel veel
zin in. Judith gaat het secretariaat beheren, Bert denkt actief
mee, Pieter beheert de financiën en ik heb de rol van voorzitter
op mij genomen. Judith en Bert wonen in Borne en dat ligt
niet echt naast Putten, dus we regelen veel via mail en app en
dat gaat prima.
Nadat statuten, beleidsplan en andere administratieve zaken
klaar waren, konden we een bezoek aan de notaris brengen die
geheel belangeloos ons heeft voorzien van de nodige officiële
documenten. Ze mag best genoemd worden, Stephanie
Scheiberlich van Kernnotarissen in Harderwijk: nogmaals
dankjewel.
Daarmee kon Judith aan de
gang om de ANBI aan te
vragen,
Pieter met het
aanvragen
van
een
bankrekening op naam van de
Stichting en ik met het bouwen van een website, een vereiste
om ANBI te verkrijgen. De afkorting ANBI staat voor
“Algemeen Nut Beogende Instelling”. Bij een inzet van
minimaal 90% van de inkomsten voor een algemeen nuttig
doel hoeven we dan geen erf- of schenkbelasting te betalen,
uitkeringen die wij doen zijn vrijgesteld van schenkbelasting
en niet geheel onbelangrijk: u als donateur/sponsor kunt uw
donatie aftrekken van de belasting. Daar tegenover mogen wij
geen winstoogmerk hebben en moeten we het algemeen
belang dienen, wat we natuurlijk ook doen!
Op 25 april hebben we die felbegeerde status gekregen en
gaan we officieel als ANBI-geregistreerd verder.
De website is te bekijken op www.lwengokids.nl . Ook heb ik
daar alle kinderen die tot nu toe een sponsor hebben, genoemd
en natuurlijk hopen wij met z’n allen dat die pagina snel
bomvol is. U kunt ons, behalve sponsoring, ook helpen door
onze Stichting bekendheid te geven via uw eigen netwerk.
Tot nu toe hebben we bijna 30 kinderen in ons sponsorproject. We hebben al heel wat heen en weer gemaild om
allerlei administratieve zaken rond te krijgen. Maar dat lukt
prima, tenzij de stroom even spelbreker is, dan moeten we

soms wat langer wachten op antwoord. Het is heerlijk om
iedere keer weer de aanvraag te kunnen doen voor een nieuwe
sponsor. Ik zeg het maar weer: “zegt het voort!”
In april en mei hebben we in de Wereldwinkel in Ermelo een
expositie ingericht t.b.v. de verkoop van producten uit
Uganda. Dat is meer Pieter z’n ding en valt onder zijn kleine
bedrijfje Make People Stronger. Als Stichting zijn wij
meegelift op deze expositie en lagen onze folders en
visitekaartjes te wachten om meegenomen te worden.
Overigens mogen onze “grafische druktemakers” ook best
even genoemd worden. Ik had een logo in elkaar geknutseld,
maar natuurlijk niet professioneel genoeg. MegaDruk in
Putten heeft mij hier belangeloos bij geholpen. Dank!
Wij proberen u als sponsor zoveel mogelijk te betrekken bij
het opgroeien van uw eigen sponsorkind. Dan is het ook wel
leuk om te weten hoe groot uw kindje is en of het gegroeid is
ten opzichte van de vorige keer. Het idee is nu, om de
kinderen op te meten als we in oktober in Uganda zijn en dit
in een “met-de-groei-mee-boekje” te verwerken. Misschien
heeft u ook een idee over wat u graag in het boekje zou willen
zien. Wij staan open voor al uw vragen en opmerkingen.
Aan de website hangt ook een webshop. Momenteel ben ik
bezig om met de dames in Lwengo (via Joseph) artikelen te
bedenken die zij kunnen maken en die wij in de webshop
kunnen verkopen. Zo snijdt het mes aan twee kanten,
misschien wel drie, want wat heb ik daar een
plezier in! Ook zijn we met een “boegbeeld”
bezig en zal in de vorm van een bijzondere
giraf gestalte krijgen. In de webshop zal dat
duidelijk naar voren komen, maar meer
daarover in onze volgende nieuwsbrief.
Dit jaar reizen wij op 12 oktober naar Uganda en zijn we 21 of
22 oktober weer terug. U kunt zich daar tot 1 juni voor
opgeven. Nadere, specifieke informatie volgt voor de
deelnemers in augustus.
Tot zover onze eerste nieuwsbrief. Wij houden u op de hoogte
van nieuwe ontwikkelingen, maar vooralsnog wensen wij u
een goede, ontspannen zomer toe.
Vriendelijke groet,
Namens Lwengo Kids Foundation,

Bert en Judith Beld
Pieter en Marga Streefkerk

