Nieuwsbrief Stichting A.S.L. nummer 1 Mei 2015
U ontvangt hierbij de (vernieuwde) nieuwsbrief van het bijzondere project van Jeannette Otemann in Sri
Lanka, waarbij ze hulpbehoevende mensen (die getroffen zijn door ziekte of handicapt) helpt door middel
van het verstrekken van hulpmiddelen. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd rondom dit project en we
wilden u hiervan graag op de hoogte brengen.
-------------------------------------------------------In deze nieuwsbrief:
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3. Gratis doneren via sponsorlink
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5. 14 juni Luikse Markt Elst
6. Foto impressie reis december 2014
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---------------------------------------------------------1. Nieuwe reis naar Sri Lanka
In december 2014 heeft Jeannette een reis
gemaakt naar Sri Lanka en daar veel mensen
kunnen helpen.

weer kunnen horen en bijvoorbeeld een betere
kans krijgen op werk of scholing.
--------------------------------------------------------2. Het project is een stichting geworden
Dit bijzondere project kent na iedere reis een
wachtlijst. Er komen meer aanvragen binnen dan
het budget toestaat. Helaas kan Jeannette niet aan
iedere hulpvraag voldoen.
Het is moeilijk om sponsors/donateurs te vinden
die het project willen steunen, mede omdat het
een onbekend, kleinschalig project is. (niet
geregistreerd etc.).
Om hier iets aan te doen is er, naast de bekende
facebook pagina, ook een website gelanceerd
( http://ayubowan-sri-lanka.webnode.nl/ )
Verder is er met hulp van een geweldige sponsor
(die graag anoniem wil blijven) een enorme stap
vooruit gemaakt; dit bijzondere project is nu als
Stichting geregistreerd.

Jeannette is nu op 10 mei 2015 weer op reis
gegaan.. Dit keer met maar liefst 14 (!!)
gehoorapparaten die gedoneerd zijn door o.a.
Schoonenberg Hoorcomfort en Hans Anders.
Gehoorapparaten zijn onbetaalbaar voor veel
mensen in Sri Lanka. Er is veel vraag naar, maar
in Nederland ook kostbaar om aan te komen.
Heel bijzonder is het dus dat er nu maar liefst 14
stuks gedoneerd zijn. Dit betekend 14 mensen die

Op 8 mei zijn de statuten bij notaris 026- Fechner
in Arnhem ondertekend. Sinds die tijd staan we
ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
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en wordt, na de huidige reis van Jeannette, een
apart rekeningnummer geopend.
De naam is Stichting A.S.L. (ook wel Stichting
Ayubowan Sri Lanka. Ayubowan is de nationale
groet in Sri Lanka en betekend ook gezond en
goed leven)
Op dit moment zijn de bestuursleden bezig om de
ANBI status voor deze stichting te mogen gaan
voeren. Dit betekend dat, als we deze status
toegewezen krijgen, onze donateurs hun giften
mogen gebruiken als aftrekpost. Dit maakt het
voor particulieren en bedrijven aantrekkelijker
om een bijdrage aan dit goede doel te geven.

Ga naar de link en kies onder in het scherm het
bedrijf waar u online uw aankopen wilt gaan
doen.
Shop en betaal zoals u gewend bent. En met elke
aankoop die u op deze manier doet wordt een
bedragje gespaard voor Sri Lanka.
Er zitten allerlei winkels bij, van Zalando tot
reisbureaus. En van Bart Smit tot Center Parcs.
Het kost u niets !
Er is zelfs een speciale APP gemaakt die u kunt
toevoegen in uw browser, zo vergeet u nooit bij
een online aankoop de link te gebruiken.

Ons doel, uw bijdrage voor 100 % naar het goede
doel, blijft hierbij overeind !
De website en facebook zijn gratis hulpmiddelen
en voor het oprichten van de Stichting heeft een
sponsor speciaal voor deze stap geld ter
beschikking gesteld. Dus géén beheerskosten.
-------------------------------------------------------3. Gratis doneren via sponsorlink.
Er bestaat sinds kort een manier om dit goede
doel gratis te steunen. Dit kunt u doen als u
online winkelt via een speciale link.
http://socialsponsoring.nl/AyubowanSriLanka

Hoe werkt dit:

-------------------------------------------------------4.. Nieuwsbrief
U heeft nu de eerste editie van de nieuwsbrief
voor Sri Lanka gelezen. Voor tips of vragen: trek
gerust aan de bel !
Wilt u liever geen nieuwsbrieven in de toekomst
meer ontvangen, kunt u dit dan doorgeven via
een mail naar:
Stichting.ASL.Arnhem@gmail.com
-------------------------------------------------------5. 14 juni Luikse Markt in Elst
Op 14 juni a.s. staat Stichting A.S.L. met een
kraam op de Luikse Markt in Elst.
Hier verkopen wij 2e hands spullen (en maken
wij promotie). De opbrengst gaat natuurlijk “in
de pot” voor de volgende reis naar Sri Lanka.
Dus kom gerust langs die dag !
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6. foto impressie reis december 2014
Hieronder een korte impressie van de reis afgelopen november, alle foto’s en verhalen vindt u op onze
facebook/pagina.

7. contactgegevens
Emailadres: stichting.asl.arnhem@gmail.com
Kamer van Koophandel: 63279193 te Arnhem
Website: http://ayubowan-sri-lanka.webnode.nl/
Facebookpagina: https://www.facebook.com/SubedawasakwewaSriLanka

Bedankt voor uw steun en tijd !
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