Nieuwsbrief Semangat 11 oktober 2014

KERSTKAARTENACTIE
We hebben nog een beperkt aantal setjes kerstkaarten te koop voor de speciale prijs van 2,00
Euro per set van 5 stuks. OP = OP!. De opbrengst hiervan is volledig bestemd voor onze
studieprojecten. Binnen enkele dagen ontvangt u van ons de voorbeelden en het bestelformulier.
U kunt ons helpen om de opbrengst van deze actie te vergroten door onze actie te promoten bij uw
familie, vrienden en collega’s.
Hebt u een eigen bedrijf? Denk er eens over na om onze kerstkaarten te versturen en op die
manier te laten zien dat u het belangrijk vindt dat een kind in Indonesië een goede opleiding krijgt.
Het bestelformulier is als bijlage bijgesloten bij deze nieuwsbrief.
Bestellen kan ook in de webwinkel van Lea: http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/pasarsemangat/

ONS STUDIEPROJECT
We hebben weer 2 nieuwe studentes Ayu en Elmi. Ze gaan beide rechten studeren in Jember.

Ayu

Elmi

Ibnu en Puspa verwachten allebei dit jaar af te studeren.
Zainal, onze ICT-student, heeft ons enkele foto’s gestuurd en van Heny hebben we ook een
bericht ontvangen.

De school van Zainal

Zainal met een docent

Brief van Heny
Hello Mevrouw Lea en Menner Pennings.
Im fine, thank you Mevrouw Lea en Menner Peninngs money for my study, I will use for the
purposes of my lecture. I will tell you that I am in the month of July, the date of 1 July 2014 will be
an intern at the sugar mill (PG Pradjekan Bondowoso) until the end of August according to
company policy. And for my semester grades, still has not come out all. stay 2 values that have not
come out. After getting out all my will inform you. Thus the information from me, would I have to
return my study information. thank you
Greetings
from
heny
NAAR INDONESIE
Op 7 november vertrekken Herm en Lea weer naar Indonesië om de lopende projecten te
bezoeken en te controleren of alles volgens afspraak verloopt. We gaan natuurlijk ook de voorraad
voor onze pasar Semangat aanvullen. Hebt u speciale wensen voor Indonesische artikelen? Laat
het ons weten en wij doen ons best deze voor u ter plekke te kopen.
Tijdens dit bezoek proberen we u op de hoogte te houden door middel van korte berichten op
Facebook en Twitter.
Link Facebook: http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Semangat/186390474876
Link naar Twitter: http://twitter.com/semangat_nl
ANBI EN PERIODIEK SCHENKEN VANAF 1 JANUARI 2014
Het is mogelijk om Stichting Semangat, op een voor u fiscaal aantrekkelijke manier te steunen
door middel van periodieke schenkingen. Hiervoor is vanaf 1 januari van dit jaar geen notariële
acte meer nodig, maar kan rechtstreeks geregeld worden met een onderhandse overeenkomst.
Wat is het voordeel voor u?
Met een periodieke schenking voor een termijn van tenminste 5 jaar is uw bijdrage jaarlijks geheel
aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De drempel is in dit geval niet van toepassing. De belasting
betaalt dus mee aan uw gift. Dat is voordelig voor u en voor ons als goed doel.
De volledige informatie kunt u ook vinden op de website van de Belastingdienst. We hebben de
informatie van de Belastingdienst als bijlage toegevoegd. Hierin is ook de link naar de juiste pagina
vermeld.
Wilt u een periodieke gift doen aan Stichting Semangat of wilt u meer informatie? Stuur ons een
bericht en wij nemen contact met u op.

HELP ONS HELPEN
Deel onze nieuwsbrief binnen uw eigen netwerk, met familie, vrienden, collega's, sportmaatjes,
buren en via social media. Op die manier help je Semangat om meer naamsbekendheid te krijgen
en onze projecten onder de aandacht van nog meer mensen te brengen. Namens Semangat
alvast heel hartelijk dank!

