NIEUWSBRIEF december 2014
Het jaar 2014 zit er bijna op. Een goede reden om kort verslag te doen van de stand van
zaken en van onze plannen voor 2015.

 De realisatie van een ontmoetingscentrum met de bouw van een badhuis en toiletten voor

hulpbehoevende ouderen in Batken in het zuidwesten van Kirgizië kan van start. Dankzij
uw donaties hebben wij de eindstreep gehaald: € 9.900. Heel veel dank daarvoor! In
overleg met Wilde Ganzen gaan we nu het vervolgtraject vorm geven.
 Onze inzending “Durven dromen” voor de verhalenwedstrijd van Partin & Wilde Ganzen is
helaas niet in de prijzen gevallen.
Een uitgebreid verslag van al onze activiteiten in 2014 verschijnt in ons jaarverslag, dat in het
eerste kwartaal van 2015 zal uitkomen.
Bij de start van 2015 is ons goede voornemen de wachtlijst te verkleinen van:
 onder de armoedegrens levende babushka’s (oma) en dedushka’s (opa’s)
 straatkinderen die graag naar school willen, maar de financiële middelen daarvoor missen.

Wij kunnen dit alleen waar maken als u ons goede voornemen steunt. Dat kan op verschillende
manieren:
 een oma of opa sponsoren met € 150 per jaar (€ 75 per halfjaar, € 37,50 per kwartaal).
 een straatkind financieel ‘adopteren’ voor € 100 per jaar (€ 50 per halfjaar, € 25 per
kwartaal).
 een éénmalige gift voor de oma’s en opa’s van Babushka Adoption en/of voor de
straatkinderen van Center for the Protection of Children (NL38ABNA 0429616465).
Stichting Elnura is een zogenoemde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent
dat giften aan onze stichting volledig vallen onder de daaraan verbonden belastingvoordelen.
Het maximale belastingvoordeel verkrijgt u met een periodieke gift via een
schenkingsovereenkomst.
Onze stichting bestond dit jaar 10 jaar. Wij danken iedereen die al die jaren ons werk heeft
mogelijk gemaakt, en vertrouwen ook in de komende 10 jaar weer op uw steun te kunnen
rekenen.
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