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ANBI status! 

De belastingdienst heeft onze 
stichting in augustus  aangemerkt als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Wij zijn hier heel blij mee. 
Want dit betekent naast de erkenning 
van ons werk ook iets voor u. Uw 
giften aan stg HwHH kunnen nu 
namelijk geheel of gedeeltelijk 
aftrekbaar worden van uw belastbaar 
inkomen via box I,II of III.               
Ook als bedrijf kunt u nu een gift 
doen en dit dan fiscaal aftrekken van 
de vennootschapsbelasting.                                         
Zie hiervoor ook www.anbi.nl  

4-daagse actie Nepal 

Tijdens de 4-daagse in Nijmegen 
verhuurde Jacky van Dorresteijn 
woonruimte. Het geld dat verdiend 
werd doneerde ze direct aan onze 
stichting. Een geweldig en attent 
gebaar waar we erg blij mee zijn. 
Acties hoeven dus niet groots in opzet 
te zijn om te kunnen slagen. 

 

 

 

 

Update werving 2009 

Beste donateurs,  

In juni is Hands with Hands Holland 
een nieuwe ronde fondsenwerving 
begonnen en met deze nieuwsbrief 
willen we jullie op de hoogte houden 
van de voortgang. HwHH is een 
Nederlandse zusterstichting van 
Hands with Hands (INGO) en beheert 
een aantal deelprojecten in Nepal. 
Zoals in de vorige brief werd vermeld 
zal de subsidie en de giften die nu 
binnenkomen in 2009/2010 verdeeld 
worden over de volgende vier 
projecten. Doet u weer mee?  

1-Inkomensgenererende projecten 

Recent heeft Administratieburo 
Autocom VOF (Beekbergen) besloten 
om hoofdsponsor te worden van het 
kippenproject in Phutung! Door dit 
goede nieuws kan het weeshuis daar 
de capaciteit voor hun kippenproject 
uitbreiden van 500 naar 1200 kippen. 
Ze worden als kuiken gekocht en na 
zo’n 3 maanden zullen ze als kip weer 
verkocht worden. Zo stroomt er 
inkomen naar het weeshuis en kunnen 
ze zelf weer nieuwe kuikens en voer 
aanschaffen voor een volgende ronde. 

2-Opstartkosten nieuwe weeshuis 

Voor capaciteitsuitbreiding zijn zowel 
voor weeshuis Itahari  als weeshuis 
Bhaktapur nog fondsen nodig. 
Hiermee kunnen onder meer extra 
slaapkamers worden gebouwd. 

 

Bijeenkomst microkrediet 

 

 

 

3- Sponsors voor onderwijs  

Investeren in onderwijs is investeren 
in de toekomst. En dat is in een land 
als Nepal hard nodig. Sponsoren in 
Nijmegen en Bentelo (Twente) 
ondersteunen enkele wezen en 
dakloze kinderen met 400 euro per 
jaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
een kind als Sunita een kans op een 
toekomst krijgt. Zij was achtergelaten. 
De vader van haar heeft AIDS en de 
nieuwe man van moeder heeft Sunita 
verstoten. Zij maakt nu deel uit van 
weeshuis Annapurna en heeft het met 
haar nieuwe familie goed naar de zin. 

Sunita 

 

Kinderen die nog sponsors zoeken 
zijn te vinden via de volgende link: 
http://sponsorship.handswithhands.de 

 

4- Microkrediet project 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u 
geïnformeerd over onze  microkrediet 
projecten. Deze extreem arme 
vrouwen kunnen uw steun nog hard 
gebruiken. Hun positie is kwetsbaar. 
Met uw hulp kunnen we ze trainen in 
landbouwtechnieken, weven, kaarsen 
maken en accountancy & verkoop. Zo 
krijgt hun onderneming meer kans op 
succes. En iedere vrouw die meedoet 
aan ons microkrediet  leren we ook 
lezen en schrijven.                         
Doe dus mee en steun deze kanjers! 

Samen kunnen we een verschil maken.  
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