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Woordje van Marie
In oktober hebben we een oproep gedaan via een vervroegde Newsletter herfst 2020 om onze Scad
vrienden in Tamil Nadu te blijven ondersteunen door een donatie daar de COVID-19 pandemie ook
daar voor grote moeilijkheden heeft gezorgd. Ook in België kunnen wij voorlopig geen activiteiten
meer organiseren.
Ik wil alle mensen die gereageerd hebben met een donatie en ook onze trouwe sponsors met een
permanente opdracht naar de Koning Boudewijn stichting voor het ondersteunen van ons project uit
de grond van mijn hart danken.
De vrouwen en kinderen maar ook de COVID-19 slachtoffers in de door Scad ondersteunde dorpen in
Tamil Nadu zijn u zeer dankbaar!
Tot einde van dit jaar blijft er een fiscale bonus van 60% ipv 45% mogelijk op giften.
Wel is er een belangrijke verandering op til voor wie volgend jaar nog van een fiscaal attest wil
genieten: zie verder “Oprichting van het Fonds Vrienden Van SOS-Zoutmijnkinderen India”. Graag dit
zeer aandachtig lezen!
Zoals jullie al weten maken wij deel uit van de vzw SOS Zoutmijnkinderen-India. Vanaf nu gaan wij
nog meer samenwerken om de efficiëntie van de organisatie te vergroten.
Onze toekomstplannen: nieuw vanaf 1 december 2020
Voor de eerstvolgende jaren willen we binnen de vzw SOS Zoutmijnkinderen-India volop kiezen voor
uitgebreide projecten die duurzame ontwikkeling in achtergestelde dorpen binnen het Tuticorin en
Tirunelveli District bewerkstelligen met de nadruk op verbetering van de voedingstoestand,
tewerkstelling van kansarme vrouwen, kwalitatief onderwijs, ondersteuning van personen met een
beperking en (drink)watervoorziening.

Op voorstel van de Koning Boudewijnstichting werd hiervoor een Fonds Vrienden van SOS
Zoutmijnkinderen-India opgericht i. f. v. een meer continue en flexibele ondersteuning van dit
totaalproject.
We zochten en vonden twee personen die dit Fonds wilden oprichten (het mochten geen bestuursleden zijn): E.H. Pierre
BREYNE en dr. Luc VAN DEN DAELEN – die regelmatig operaties voor SCAD Nirman uitvoert. Beiden zijn al vele jaren SOS
zoutmijnkinderen-India sympathisanten en goede vrienden van dr. Cletus Babu (SCAD Nirman).
We zijn heel blij met hun engagement, niet alleen omdat ze het werk van SCAD Nirman ter plaatse bezocht hebben en goed
kennen, maar ook omwille van hun expertise waarop onze VZW op deze wijze een beroep kan blijven doen. We kijken uit naar
de opportuniteiten die door dit Fonds voor onze werking gecreëerd worden!

Voor 2021 stellen we als doelen:
- met SCAD-Nirman de voedselschaarste aanpakken in 10 dorpen door aanplanten van fruitbomen, aanleg van groentetuinen
en viskweek in de waterbekkens zodat de inwoners over meer gezonde voeding beschikken. Het voedsel wordt tegen lage prijs
verkocht en met de opbrengst worden gelijkaardige initiatieven in andere dorpen gerealiseerd;
- samen met vrouwenzelfhulpgroepen en het CBR-team 150 vrouwen en 10 personen met een beperking selecteren voor
empowerment d.m.v. tewerkstelling (geitenkweek, kippenkweek, mobiele thee- of snackshop of mobiele hersteldienst). Ze
krijgen de noodzakelijke opstartmiddelen. Hierdoor verwerven ze een inkomen, tellen ze mee en worden ze meer
gerespecteerd. Een percentage van hun winst staan ze af om weer anderen tewerk te kunnen stellen.

De KBS blijft zorgen voor fiscale attesten voor schenkingen van minimum 40 €.
Iedereen die in de loop van 2020 een fiscaal aftrekbare gift doet kan rekenen op een fiscale korting van
60 % in plaats van 45 %. Schenk je € 40, dan recupereer je daarvan € 24 via je
belastingaangifte van 2021. Een warme oproep om hier nog vlug werk van te maken!

FONDS Vrienden van SOS Zoutmijnkinderen-India wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting:
Het rekeningnummer blijft: BE10 0000 0000 0404
Let op: NIEUWE gestructureerde mededeling: ***020/1740/00079***
NIETS ANDERS INVULLEN a.u.b. !
Deze gestructureerde mededeling zal niet meer veranderen!!!
Een online storting kan ook:
https://donate.kbs-frb.be/FVVSOSZoutmijnkinderen/~mijn-donatie
https://donate.kbs-frb.be/FVVSOSZoutmijnkinderen/~mon-don
https://donate.kbs-frb.be/FVVSOSZoutmijnkinderen/~my-donation

Alle giften die toekomen na 1 december met de oude gestructureerde mededeling (***128/3000/00012***) worden
toegewezen aan het Fonds. Dit is bij wijze van overgangsmaatregel.
Op 31 december wordt onze lopende Koning Boudewijnstichting PROJECT-rekening afgesloten en vervangen door het Fonds
Vrienden van (F V V ) SOS Zoutmijnkinderen-India met de nieuwe gestructureerde mededeling.
Schenkers uit Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Denemarken komen ook in aanmerking voor het krijgen van een fiscaal
attest!

Sponsors met een permanente opdracht bezorgen dus liefst begin december 2020 de nieuwe
gegevens aan hun bank. Wij blijven echt op u rekenen!
ZONDER FISCAAL ATTEST : storten op KBC rekening: BE 02 7380 2717 1540 met melding ‘gift’.
Deze giften worden heel specifiek ingezet om vrouwen op te leiden en versterken d.m.v.
tewerkstelling.

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF DIGITAAL !!!
Stuur hiervoor een mailtje met onderwerp ‘Nieuwsbrief Zoutmijnkinderen/ Women to Women’ naar onderstaand mailadres
info@zoutmijnkinderen.be/ scadwomen2women@gmail.com
en help ons om kosten en bomen te sparen.
Bezoek onze website: www.zoutmijnkinderen.be

/ www.scad.be

‘SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA’
wenst u een vreugdevolle Kerst en een gezond en
hartverwarmend 2021!

