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Speciaal Voor Bedrijven
‘Bedrijfsvriend’ worden van Kiran Namaste
Het is sinds kort ook mogelijk om bedrijfsvriend te worden van Kiran Namaste. Dit houdt in dat u voor een periode van tenminste 5 jaar vanuit uw organisatie een vast bedrag doneert aan Kiran Namaste, van minimaal € 350,-. Daarmee draagt u
bij aan de continuïteit van ons werk zodat de alleenstaande moeders en hun kinderen in het Kiran Namaste Huis in Nepal
een kansrijke toekomst tegemoet zien: na drie jaar hebben zij opleiding genoten en hebben zij de stabiliteit en rust gevonden om op eigen kracht hun leven vorm te geven. Overdag blijven wij dan alleen nog de extern wonende kinderen begeleiden, totdat zij de middelbare school hebben afgerond.
Omdat we een kleinschalige organisatie zijn zonder strijkstok, is het voor ons eenvoudig om uw bijdrage traceerbaar te gebruiken voor precies datgene waar u het liefst aan wilt bijdragen. Misschien heeft u affiniteit met (duurzame) energie. Of
juist met goed onderwijs voor de kinderen. Of spreekt onderwijs voor de alleenstaande moeders u het meest aan? Of voeding, of gezondheid?
Wij nodigen u graag uit om als bedrijfsvriend van Kiran Namaste geoormerkte bijdragen te doen. Op deze manier kunnen
we u nog gedetailleerder laten zien waar en wanneer uw bijdrage het verschil maakt. Als Maatschappelijk Verantwoorde
Onderneming (MVO) kunt u uw bijdrage wellicht inpassen in de activiteiten van uw organisatie. Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën waar u een specifieke bijdrage voor kunt doen.
Ieder jaar ontvangt u enkele Nieuwsflitsen en de uitgebreide Nieuwsbrief (in oktober) en kunt u lezen wat ook úw donatie
heeft kunnen betekenen in de levens van de moeders en kinderen. Natuurlijk is dit mooie input voor uw MVO-rapportage.
Maar belangrijker eigenlijk is het als hartverwarmende inspiratie: dat we met vereende krachten, over landsgrenzen en cultuurverschillen heen, samen werkelijk verschil kunnen maken, juist in de concrete alledaagse dingen die voor ons in Nederland zo gewoon zijn, maar in Nepal vaak nog een ongekende luxe.
Wilt u ook bedrijfsvriend worden van Kiran Namaste? Schrijf u dan in. Of neem contact op voor meer informatie: wij geven
u graag persoonlijk meer toelichting of een presentatie over ons werk.
Scholing kinderen
De kinderen in het Kiran Namaste huis gaan dagelijks naar school. Ze genieten daar volop van, want dat is niet vanzelfsprekend als je in Nepal geboren bent. ’s Middags maken ze gezamenlijk huiswerk in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte in
het huis. Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het volgen van onderwijs: schoolgeld, uniformen, boeken, computers,
schrijfwaar …
Inmiddels hebben enkele kinderen hun middelbare school afgerond. Ze dromen nu van een vervolg: we hebben al een arts,
verpleegkundige, en een leerkracht in spé. Het is niet meer onhaalbaar voor ze, maar een concreet vooruitzicht dankzij de
goede vooropleiding! En wij kijken voorzichtig en hoopvol nog wat verder: wat gaan deze kinderen straks bijdragen aan de
ontwikkeling van de maatschappij van Nepal? Het land snakt naar goed opgeleide, gemotiveerde jonge mensen die verschil
kunnen gaan maken.
Wij geloven dat juist onze kinderen, die geen makkelijke start hebben gehad, maar met veel liefde en professionele begeleiding hun leven hebben kunnen opbouwen, het karakter en de vaardigheden ontwikkelen om deze uitdagende taak te vervullen. Helpt u ons mee om nog meer kinderen op de weg te kunnen zetten naar een vervullend leven, waarin ze van betekenis
kunnen zijn voor de wereld om hen heen?
Kies dan voor de geoormerkte bijdrage ‘scholing kinderen’.
En wie kan en wil onze bollebozen verder helpen, degenen die na groep 10 verder leren en mogelijk zelfs een
universitaire opleiding kunnen volgen? Voor de financiering van de leerroute van deze jongeren hebben we tot
nu toe nog helemaal geen oplossing, omdat Kiran Namaste zich in beginsel beperkt tot de financiering van de
opleiding t/m groep 10. Van de moeders wordt zeker ook een bijdrage verwacht, maar 100% financiering van
vervolgopleidingen is voor hen niet mogelijk. (zie ook elders in de N ieuw sbrief en het inlegvel.)
Wilt u voor deze succesvolle jongeren financieel wat betekenen? Kies dan voor ‘vervolgstudie jongeren’.
Scholing alleenstaande moeders
De moeders in ons Kiran Namaste huis zijn om verschillende redenen alleen komen te staan. Dan heb je het in Nederland
vaak al niet eenvoudig. In Nepal is het nog veel zwaarder: deze vrouwen hebben in het algemeen geen kans op opleiding en
werk en worden vaak volledig afhankelijk van de (schoon-)familie. In het Kiran Namaste Huis leren de vrouwen niet alleen
een vak zodat ze kostwinner kunnen worden, ze herwinnen ook hun zelfvertrouwen en leren hun leven constructief in te
richten voor zichzelf en hun kinderen. Alle moeders die sinds 2002 na drie jaar het huis hebben verlaten, zijn in staat om tot
op de dag van vandaag in het levensonderhoud van zichzelf en de kinderen te voorzien.
Wilt u ons helpen meer alleenstaande moeders taal, rekenen en een vak te leren in ons naaiatelier met alle vaardigheden
die zij nodig hebben om zichzelf en hun kinderen een goed leven te geven?
Steun ons dan met uw geoormerkte bijdrage voor ‘scholing moeders’. Uw bijdrage vergoedt de inzet van docenten, materialen en machines.
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Voeding
We weten allemaal dat eten van levensbelang is. In het Kiran Namaste huis eten we sober, maar voedzaam en lekker. Een
wisselend team creëert dagelijks vanuit de basale ingrediënten weer een fijne maaltijd voor alle bewoners en bezoekers van
het huis. Deze momenten van samen eten zijn niet alleen voedzaam voor lichaam en geest, maar ook voor de sociale binding. Elke week wordt er 170 kg rijst (€ 90,- p/w) , bereid in onze goed toegeruste keuken.
Wilt u ons helpen met gezonde voeding voor onze moeders en kinderen? Maak uw donatie dan met een geoormerkte bijdrage voor ‘voeding’
Energie
We zijn er trots op dat we in ons nieuwe huis een duurzame energievoorziening hebben kunnen realiseren. 16 zonnepanelen
en accu’s voor de opslag zorgen voor de benodigde elektriciteit. Warm water en verwarming hebben we niet, omdat dat in
Nepal elders ook niet gebruikelijk is. Er wordt op gas gekookt, waarbij we zoals vele Nepalezen gasflessen gebruiken. Deze
voorziening is afgelopen jaar kwetsbaar gebleken, omdat gas uit het buitenland moet komen, en politieke instabiliteit een
stagnerende toevoer veroorzaakt(e). Ook energie is hiermee niet vanzelfsprekend, maar wel een basisvoorwaarde in het
dagelijks leven in ons huis.
Wilt u ons steunen in de kosten die we maken om het huis te voorzien van de broodnodige energie?
Steun ons dan met een geoormerkte bijdrage ‘energie’.
Gezondheid
Zoals overal hebben we ook in ons huis af en toe te maken met ziekte. Medische en tandheelkundige zorg is daarom op
regelmatige basis nodig voor moeders en kinderen, curatief en preventief. Stichting Kiran Namaste ondersteunt in deze kosten zolang de moeders en kinderen in het huis wonen, zodat zij gezond kunnen worden en blijven. Ook leren we moeders
en kinderen een gezonde levensstijl te creëren, door bewust bepaalde patronen en routines te cultiveren in het huis. Denk
aan handen wassen voor het eten en na de toiletgang.
Wilt u onze moeders en kinderen helpen gezond te kunnen leven? Draag dan uw bijdrage op aan de categorie
‘gezondheid’.

Tegenwoordig is het mogelijk direct via de website van de belastingdienst de acte ‘Overeenkomst Periodieke Gift in Geld’ af te sluiten.
Zie daarvoor:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%
20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
De belastingdienst heeft Stichting Kiran Namaste aangemerkt als een ANBI, Algemeen Nut Beogende
Instelling, gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001, onder nummer 8141.79.897.

Namens Stichting Kiran Namaste een hartelijke groet,
Iet Schilder-Verboom

Stichting Kiran Namaste
Iet Schilder-Verboom, voorzitter
Hoefbladhof 80
3991 GJ, Houten
tel.: 030-6343240
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