December Nieuwsbrief van het Tania Leon Studiefonds!
Bij de voorbereidingen voor de kerst hoort
ook een terugblik op het afgelopen jaar.
Dankzij u hebben we weer een mooi resultaat en kan het Tania Leon Studiefonds weer
een groep studentes ondersteunen bij hun
toekomst plannen. Wij danken u hartelijk
voor uw bijdrage en wensen u fijne feestdagen en een mooi 2016.
Partnerorganisatie REAP!
is een evaluatie van haar methodologie en
organisatie gestart, die ongeveer 6 maanden zal
duren. !
De resultaten van deze evaluatie, met veel
ruimte voor interne reflectie, zullen een
belangrijk uitgangspunt zijn voor het nieuwe
strategische plan vanaf 2017. !
Deze maand bezoekt de directeur van REAP,
Russell Davies, ons, waarmee we volop de
gelegenheid krijgen te worden geïnformeerd
over deze evaluatie en andere ontwikkelingen in !
de organisatie en Zuid-Afrika.
REAP werft en selecteert talentvolle jongeren uit economisch minder bedeelde families
van het platteland. Dat gebeurt o.a door vrijwilligers die werkzaam zijn op scholen, in het
welzijnswerk in in kerkgemeenschappen in dorpen van oude REAP studentes.

!
!

!
Online boeken kopen voor het
goede doel

Het Tania Leon Studiefonds is sinds kort een van de goede doelen van de boekenverkoop
website YouBeDo. 10% van de opbrengst gaat naar een door de koper aangegeven goed
doel. Een prachtige manier om al lezend ons fonds en daarmee de toekomst van ZuidAfrikaanse studentes te steunen
Koopt u wel eens boeken online, doe dat dan via YouBeDo en geef het fonds als
begunstiger op. Ga naar youbedo.com en roep familie en vrienden op hetzelfde te doen. !

!

Wijzigingen in het Bestuur !
In 2015 namen Hanny Rennen en Reina Hekman afscheid als bestuurslid. Adriana
Jasperse is ons bestuur komen versterken. !
Hanny heeft zich ruim 5 jaar in verschillende functies ingezet en staat aan de wieg van de
sponsorwandeling. Reina heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onze nieuwe
(digitale) uitdagingen voor communicatie. We willen Hanny en Reina hartelijk danken voor
deze jarenlange inzet. We heten Adriana van harte welkom in ons bestuur. !

!

Activiteiten !
&!
bijeenkomsten
!

!

Afgelopen jaar namen we regelmatig deel aan bijeenkomsten om ons fonds verder op de
kaart te kunnen zetten en te netwerken. !
7 November waren we op de Afrikadag in het Tropeninstituut in Amsterdam. Er waren
presentaties van een keur van sprekers, waaronder de ministers Koenders en Ploumen en
de vice-president voor Afrika van de Wereldbank, Makthar Diop.!
Ondanks de niet al te zomerse voorspellingen en zelfs stromende regen hebben we met
onze inmiddels traditionele sponsorwandeling op 21 juni ongeveer 1500 Euro bij elkaar
gewandeld. !
In juli waren we aanwezig op het Afrika Muziek Festival, in Hertme, Overijssel. We
hebben daar contacten kunnen leggen met nieuwe en potentiële donateurs. !
Heeft u een suggestie voor ons van een activiteit of festival waar we ons kunnen
presenteren? Laat het ons weten! !

!

CBF en ANBI!
Zoals u weet is het Tania Leon Studiefonds aangesloten bij
het CBF keurmerk en de ANBI. !
Het CBF keurmerk is voor u een garantie dat we voldoen
aan de regels en voorwaarden voor goede doelen. Het
CBF controleert regelmatig op deze voorwaarden en
hernieuwt op basis daarvan de certificatie iedere 3 jaar. In
2015 is ons opnieuw het certificaat toegekend. !
De ANBI status met de belastingdienst maakt het u mogelijk uw gift van de belasting af te trekken. Het is mogelijk
om uw gift geheel aftrekbaar te maken, zonder de gebruikelijke drempel voor deze aftrek, met een getekende
verklaring periodieke gift.
!

In dat geval kunt u ook overwegen om, met een zelfde netto bijdrage, een hogere bijdrage aan het fonds te doneren. Op de website van de belastingdienst kunt u een formulier hiervoor downloaden. Of u kunt contact met ons opnemen. Stuurt u ons dat tijdig
dan kan de aftrek al voor 2016 gelden.

!
!! Nieuw Postadres !! We willen u wijzen op ons nieuwe postadres. !
Postbus 1000!
t.a.v Box A7500!
2260 BA Leidschendam
!

!

!

