Nieuwsbrief Stichting A.S.L. –Ayubowan Sri Lanka nummer 2 December 2015
U ontvangt hierbij de tweede editie van onze nieuwsbrief, het bijzondere project van Jeannette Otemann uit
Arnhem. Jeannette verstrekt hulpmiddelen aan arme, hulpbehoevende mensen (die getroffen zijn door
ziekte of handicapt). Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de
gebeurtenissen van het afgelopen half jaar.
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---------------------------------------------------------1. Bedankt !
Jeannette is momenteel (vanaf 19 november tot
19 december 2015) weer in Sri Lanka.
Ook deze keer heeft Jeannette weer veel spullen
kunnen meenemen naar Sri Lanka, heel veel
brillen, leesbrillen, knuffels, babykleding en
gehoorapparaten .

-----------------------------------------------------2. ANBI Status voor de stichting
De stichting had als wens om de ANBI
beschikking te mogen ontvangen. Dit betekent
dat donateurs die een financiële gift overmaken
op het rekeningnummer van de stichting deze
kunnen aftrekken bij de belastingdienst.
Om deze status te kunnen ontvangen was het
noodzakelijk om de statuten van de stichting aan
te passen.

(hartelijk dank !)
Niet alleen de financiële bijdragen zijn van harte
welkom en worden op dit moment goed besteed,
maar ook alle spullen die u de afgelopen tijd
heeft gegeven krijgen momenteel een goede
bestemming.
Voor al uw financiële steun én de gedoneerde
spullen willen wij u hartelijk danken !

Dit is gelukt met hulp van 026 Notariaat Fechner
uit Arnhem. Hierna is de ANBI aanvraag
ingediend bij de belastingdienst.
Op 7 december ontvingen wij het goede nieuws,
de ANBI status is toegekend door de
belastingdienst.
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In mei 2015 is zij een stichting gestart met hulp
van vrijwilligers die zich (uiteraard kosteloos)
inzetten.

Dit betekend dat alle giften die vanaf 8 mei 2015
zijn binnengekomen op het rekeningnummer van
de stichting door de gevers als aftrekpost in
aanmerking komen. (NL33 INGB000 6872846 van
Stichting A.S.L – Ayubowan Sri Lanka)

Wij zijn er erg blij mee dat deze status aan de
stichting is toegekend, hierdoor wordt het voor
particulieren én bedrijven extra aantrekkelijk om
een gift aan de stichting over te maken.
-------------------------------------------------------3. Netwerk in Sri Lanka
Jeannette werkt in Sri Lanka samen met de lokale
bevolking. Zij heeft een netwerk van 9
contactpersonen, verspreid over heel Sri Lanka
die de hulpvragen ontvangen en doorgeven.

Tijdens haar reis bezoekt Jeannette samen met
deze contactpersonen de mensen voor wie een
hulpvraag is ingediend.
Op onze website vindt u, onder het kopje
“Contactpersonen Sri Lanka” meer informatie
over deze onmisbare mensen, die zich met hart
en ziel inzetten voor de lokale bevolking.
----------------------------------------------------------4. Team in Nederland
Tot begin 2015 was er nog maar 1 naam
gekoppeld aan dit bijzondere project: Jeannette
Otemann.

Deze mensen willen wij even aan u voorstellen.
Van links naar rechts:
Staand: Trees Lamers (Voorzitter Stichting) en
Lita Otemann (Penningmeester Stichting).
Zittend: Jeannette zelf, Joke Roelofsen
(secretaris Stichting) en Simon van der Veen
(adviseur Fondsenwerving).
Naast dit team zijn er talloze contacten met
mensen die de stichting een warm hart toedragen
en een vaste bijdrage leveren (financieel of door
middel van brillen, knuffels etc.).

5. Filmpjes YouTube
Sinds mei 2015 hebben wij ook een YouTube
kanaal waar u filmpjes die Jeannette in Sri Lanka
maakt kunt bekijken. Na elke reis komen er weer
nieuwe filmpjes op te staan.
Als u ze wilt bekijken kunt u bij YouTube
zoeken op Stichting ASL. Op dit moment staan
er 23 filmpjes op. (begin december 2015)
-------------------------------------------------------6. Nieuwsbrief
U heeft nu de tweede 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
--------------------------------------------------------
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7. Foto impressie reis mei 2015
Hieronder een kleine impressie van de reis afgelopen mei, alle foto’s en verhalen die hierbij horen 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

Banknummer: NL33 INGB000 6872846 tnv Stichting A.S.L – Ayubowan Sri Lanka Arnhem

Bedankt voor uw steun en tijd !
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