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ANBI goedkeuring, belastingvoordelen voor donateurs 
ANBI staat voor Algemeen Nu Beogende Instelling. Sinds 1 januari 2006 zijn goede doelen, die 
door de Belastingdienst gerangschikt zijn als ANBI organisatie, geheel vrijgesteld van 
schenkings- en successierechten. Op 1 februari 2007 heeft het ministerie van Financiën in een 
besluit de eisen gepubliceerd waaraan charitatieve instellingen moeten voldoen voor de 
toepassing van de fiscale faciliteiten vanaf 1 januari 2008. Inmiddels is onze stichting door de 
belastingen ANBI goedgekeurd. Wanneer u zich vastlegt om minimaal gedurende vijf jaar een 
donatie van minimaal €100,- per jaar te doen, kunt u uw gift zonder drempel van de belastingen 
aftrekken. De schenker verklaart dan in een akte een zelf te bepalen bedrag uitgespreid over 
vijf jaar, in vijf gelijke termijnen over te maken aan de Stichting Kumari. 
De heer mr. P.M.J.A. Muijters, notaris te Heerlen ( 045-6012010) zegde toe de aktes voor onze 
donateurs kosteloos te laten passeren. Voor informatie kunt u contact met de notaris opnemen. 
 
Bouwproject 
Het bouwproject vordert gestaag. Tijdens het laatste bezoek aan de projecten in februari 2008 
werden we geconfronteerd met het feit dat de in september 2006 geraamde kosten niet meer 
toereikend zijn om het gehele project te realiseren. Dit is te wijten aan de wereldwijde 
verhoging van de grondstofprijzen zoals olie en ijzer en de verhoging van lonen. Tevens hadden 
we in onze raming een aantal zaken niet meegenomen, die in september 2006 voor de aankoop van 
de grond  en een gedetailleerde uitwerking van de plannen onmogelijk te overzien waren. Daarom 
continueren wij onze fondsenwerving in 2008 en besteden we elke euro zo efficiënt mogelijk.   
Gelukkig hebben we al enkele toezeggingen voor steun mogen ontvangen en we zijn dan ook vol 
vertrouwen dat we met ieders  hulp het project met SUCCES kunnen afsluiten.  
 
 
Op dit moment zijn de globale tekeningen bekend en die willen we u natuurlijk niet onthouden: 

 
     begane grond       eerste verdieping 



Het gebouw heeft zoals u ziet een S vorm, waarbij in het midden het hoofdgebouw wordt 
gemaakt. In dit gedeelte zijn de slaapkamers en badkamers gesitueerd.  
In de komende weken worden de tekeningen nog eens uitgebreid bestudeerd en waar nodig 
bijgesteld, want we willen natuurlijk een voor de kinderen zo optimaal mogelijk gebouw maken. 
Hiervoor is er meerdere malen per week telefonisch of per email contact met de bouwbegeleider 
en de architect. Ook is er contact met collega-projectleiders en de directie van het SKM 
ziekenhuis in Sankhu. De resultaten zijn steeds beter doordacht 
Stapje voor stapje komen we verder. Er is besloten om pas met de daadwerkelijke bouw in 
september te starten. Dit aangezien de regentijd er aan komt en het is heel slecht om kort voor 
de regentijd te beginnen met een bouwproject. Je loopt namelijk het risico dat gedurende de 
regentijd het project lange stil komt te liggen. Als we in september starten kan de bouw in één 
keer worden afgerond. 
In de komende maanden staan we echter zeer zeker niet stil. De omheining wordt gemaakt. Dit is 
een gebruikelijke activiteit bij de aanvang van een bouwproject in Nepal. Men geeft aan dat het 
stuk grond van eigenaar gewisseld is en men kan  als de bouw echt van start gaat de 
bouwmaterialen goed bewaken. Niet alleen in Nederland verdwijnen namelijk vaak bouwmaterialen 
van de bouwplaats! 
Verder zal er in de tussenliggende maanden rijst en groenten worden aangeplant. Sankhu ligt in 
een zeer vruchtbaar gebied en men kan in drie maanden een oogst verwachten. Die oogst zorgt er 
weer voor dat ons project wordt voorzien van de nodige voeding. De samenstelling van de voeding 
laat namelijk nogal eens te wensen over in het LDC. 
 
Website  
Inmiddels is onze vernieuwde website al weer geruime tijd in de lucht. De nieuwe structuur 
maakt het mogelijk alle belangstellenden op de hoogte te brengen van de laatste nieuwtjes.  Wij 
adviseren u regelmatig een bezoekje te brengen aan www.stichtingkumari.nl. 
Inmiddels telt onze website gemiddeld 30 bezoekers per dag.  
Een goede communicatie met sponsors en geïnteresseerden vinden wij heel belangrijk. 
 
Verhoging kosten voor verblijf/schoolgeld etc. 
In verband met de gestegen prijzen voor levensonderhoud en lonen zijn onze projecten 
genoodzaakt om de kosten voor verblijf en het schoolgeld te verhogen met 10 %. Binnen de 
stichting zal nog bekeken worden hoe we dit gegeven moeten oplossen. 
 
Solar cookers 
Tijdens de periode van grote tekorten aan brandstof was het voor het team van het LDC heel 
moeilijk om dagelijks te zorgen voor twee maaltijden.  Gas en kerosine waren vaak niet 
verkrijgbaar. Het koken op hout bood ook geen oplossing. Met behulp van extra donaties konden 
twee solar cookers worden aangeschaft. Een zorg minder voor onze mensen! Hier ziet u foto’s van 
de installatie. De eerste maaltijden zijn al gekookt! Derez derez daghnabaath lieve sponsors! 
 


