Doenkers bedankt je..
Beste vriend(in) van Doenkers,
In de voorbije periode heb je besloten om Stichting Doenkers te steunen met
een geldbedrag in de vorm van een eenmalige 'losse' schenking of een
periodieke schenking in de vorm van een 'peterschap'. Daar zijn we blij mee.
Met deze steun hebben we de huur betaald van het huisje dat Nantsay huurt
in Myanmar. Zij moest immers vertrekken uit Thailand vanwege Covid-19. Nu
woont ze in een huisje met enkele leerlingen die geen ouders meer hebben.
De andere leerlingen zijn terug naar het vluchtelingenkamp en krijgen op dit
moment onderwijs op afstand dat door Nantsay wordt verzorgd (voor zover
het mogelijk is).
Gelukkig wordt het schoolgebouw in Thailand bewoond en onderhouden
door een leraar uit Thailand die daar is achtergebleven. Nikkie is vorig jaar bij Nantsay op
bezoek geweest en kent de situatie. Daar waar eerst ruim 40 leerlingen rond liepen, hoor je
nu slechts stilte.
Nikkie heeft frequent overleg met Nantsay en zal vanuit deze
contactmomenten kijken wat er nodig is om Nantsay door deze extra
zware periode in Myanmar heen te helpen. Notabene in het land waar ze
eigenlijk niet welkom zijn.
Kijk op facebook en volg Nantsay. https://www.facebook.com/nantsay.mai
Voor nu: Dank dat jullie ons steunen met een bijdrage aan Doenkers. Het
geld gaat direct naar de plek waar het nodig is. Met de decemberactie
hebben we een doel behaald: een half jaar huishuur! Het geeft Nantsay de ruimte om zich
volledig te richten op het geven van onderwijs.
Wist je overigens dat een structureel 'Peterschap' (maandelijkse of jaarlijkse vaste donatie)
belastingtechnisch voordeling kan zijn? Lees hierover meer op onze website en zie de link
naar het formulier van de belastingdienst. Voor meer info mag je altijd mailen.
www.doenkers.org
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_gel
d_ib0802z3fol.pdf
Je mag dit berichtje gerust door zetten naar vrienden, collega's, familie. Misschien leidt het
tot nieuwe betrokken schenkers.
Warme kerstgroet van het Doenkersbestuur.
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Anja van Zon
Peter Laros
Roeland van Kerckhove

