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  Nieuwsbrief herfst 2015 
 
  Beroemde vrienden! 

 

Dat Sr. Lucy vele deuren weet te openen was 

ons wel bekend, maar we waren toch behoorlijk onder de indruk toen deze foto’s op 

Facebook werden gezet: zij aan zij met Bill Clinton, voormalig president van de 

Verenigde Staten, én met de wereldberoemde popster Sting (ja, wij moesten ook even 

door de baard heenkijken maar hij is het echt!). Toch leuk om samen met deze 

grootheden in een vriendenclubje te zitten. 

 
Kerst 
 
De Kerst staat weer voor de deur en je gaat vast ergens genieten van een lekker 

Kerstdiner met familie en vrienden. Hoe leuk is het om dan het flesje wijn dat je zou 

meenemen te verpakken in één van de handgemaakte wijntassen van Maher? Of om dat 

kleinigheidje voor onder de Kerstboom in een cadeautasje te doen? Als je zelf in de 

keuken aan de slag gaat kun je je misschien aan een echte Indiase maaltijd wagen met 

het kookboek van Maher. Voor € 5,- sturen we het boekje naar je toe.  

De wijn –en cadeautassen kosten € 30,- per 10 stuks, incl. verzendkosten. Als je ze zelf 

in IJlst of Arnhem ophaalt is dat € 25,-.Je bepaalt uiteraard zelf hoeveel stuks je van elk 

wilt. Bestellen kan via vriendenvanmaher@gmail.com.  

 

 

 



       
 
wijn- en cadeautassen  kookboekje (Engelstalig) 
 
Afscheid 
 
Helaas neemt het bestuur afscheid van ons jongste lid, Menno Becht. Hij legt zelf uit: 

Het vertrek van Menno betekent dat er een plaats in het bestuur vacant is. Wij zouden 

het enorm toejuichen als het bestuur van Vrienden van Maher uitgebreid kan worden met 

één, maar liever nog met twee enthousiaste mensen die Maher een warm hart 

toedragen. Plaats nemen in het bestuur houdt in dat je 2 à 3 keer per jaar op een 

vergadering komt om te kijken hoe het met de stichting gaat en hoe we inkomsten 

kunnen genereren. Heb je belangstelling, laat het ons dan weten! 

 

Nieuws van de belasting: 

Sinds vorig jaar is het niet meer noodzakelijk om naar de notaris te gaan om je gift 

aftrekbaar te maken. Als je een periodieke gift voor een periode van minimaal 5 jaar wil 

doen krijg je van ons een bevestiging daarvan in de vorm van een overeenkomst. Dat is 

voldoende om de gift volledig aftrekbaar te laten zijn. Kijk op www.belastingdienst.nl 

Beste vrienden, 

ik ben al een tijdje bezig met het opzetten van een eigen skateboard-activiteitenbedrijf. 

Afgelopen februari heb ik de laatste knopen doorgehakt en sindsdien is het enorm hard 

gegaan. Nu is het moment gekomen dat ik keuzes moet maken. Ik hou ervan om de 

dingen die ik doe goed te kunnen doen en in het geval van Vrienden van Maher kan ik 

dat nu niet waarmaken. Ik heb daarom besloten om te stoppen met mijn functie als 

bestuurslid. Natuurlijk blijf ik Maher steunen en zullen jullie me zeker hier en daar nog 

zien bij een bijeenkomst of iets dergelijks, maar voor nu neem ik afscheid van jullie. Ik 

wil jullie hartelijk bedanken voor al jullie steun aan Maher en voor de leuke tijd die ik 

met sommigen van jullie heb mogen meemaken. En ik hoop natuurlijk dat er anderen 

zijn die hun tijd en energie in deze mooie stichting willen steken. 

Het allerbeste! Menno Becht 

  

 


