NIEUWSBRIEF maart 2015
Het eerste kwartaal 2015 is al weer voorbij. Wij hebben niet stil gezeten, maar ook ‘de
wereld’ heeft zich nadrukkelijk geroerd met voor Kirgizië ingrijpende gevolgen.
In ons onlangs verschenen jaarverslag 2014 geven wij in het voorwoord een toelichting op
de huidige onzekere economische en financiële situatie in Kirgizië met als directe gevolgen:
 forse prijsverhogingen en mede daardoor
 een stijgend aantal hulpbehoevende ouderen en straatkinderen
 een zorgelijke vermindering van beschikbare middelen voor het verlenen van steun.
De wachtlijsten van zowel
Center for the Protection of
Children (CPC) als van
Babushka Adoption (BA)
worden onacceptabel lang.
Deze nijpende situatie vormt
de basis voor onze plannen
voor 2015.




Enkele belangrijke gegevens:
Het ‘adopteren’ van straatkinderen zodat ze naar school kunnen, was mogelijk voor
€ 100 per jaar. De verwachting is dat dit bedrag met ingang van het nieuwe schooljaar
ontoereikend zal zijn.
De kosten van het voedselprogramma voor de kinderen die zijn opgenomen in het
programma van CPC, zijn het laatste jaar ongeveer 15% gestegen
De noodzakelijke financiële en sociale steun aan onder de armoedegrens levende
ouderen kon tot nu toe worden gegeven voor € 150 per jaar, maar dit bedrag is nu ook
onvoldoende.

Wij hopen dat de verslechterde situatie in Kirgizië van tijdelijke aard is. Maar het is moeilijk
te voorspellen of en zo ja, wanneer verbetering tot stand zal komen. Toch hebben wij in
goed overleg met CPC en BA besloten vooralsnog de hierboven genoemde bedragen niet aan
te passen. Wel doen wij een beroep op u om ons door deze moeilijke tijd te helpen.
Dit kan door:
 een kind te ‘adopteren’ zodat het naar school kan en minder of helemaal niet meer hoeft
te werken > kosten minimaal € 100 per jaar (ook in termijnen te voldoen)
 een babushka of dedushka te ‘adopteren’ voor een aangenamere oude dag en om ze uit
hun isolement te halen > kosten minimaal € 150 per jaar (ook in termijnen te voldoen)
 een éénmalige gift voor een door u aan te geven doel (voedselprogramma CPC, adoptie
CPC en/of adoptie BA)
Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op onze rekening NL38ABNA 0429616465
t.n.v. Stichting Elnura o.v.v. “het door u bedoelde project”
Een gift zonder vermelding van een project wordt gelijkelijk over de drie hiervoor genoemde
projecten verdeeld.
Wij wijzen u in dit verband op de belastingvriendelijke mogelijkheid van “periodiek
schenken”. Dit kan zonder tussenkomst van een notaris met een schenkingsovereenkomst.
Deze overeenkomst met toelichting is hier te downloaden.
Tenslotte: de realisatie van het ontmoetingscentrum met badhuis en toiletten in Batken
(ZW-Kirgizië) is van start gegaan. Gelukkig was in de begroting enigszins rekening
gehouden met een stijging van de prijzen. Ervan uitgaand dat de situatie niet verder
verslechtert, denken we met passen en meten binnen de begroting een goed resultaat te
kunnen afleveren. We houden u op de hoogte!
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