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2e Nieuwsbrief 2016
20 Jarig bestaan Maher.
Op 5 februari 2017 wordt stilgestaan bij het feit dat Maher 20 jaar bestaat. Vanuit de
hele wereld komen gasten om dit samen met de bewoners en medewerkers te vieren.
Ook ons bestuurslid Gerrit van der Leeuw zal hierbij aanwezig zijn. Hij maakt op dat
moment samen met zijn zwager een privéreis door India en sluit deze reis af in Poona
om zo aanwezig te kunnen zijn bij dit jubileum.
Graag willen wij als Vrienden van Maher een cadeau aanbieden. In de laatste nieuwsbrief
die wij van Maher ontvingen werd om financiële steun voor de aanschaf van een
generator gevraagd. Met behulp van deze generator kan stroom worden opgewekt op het
moment dat er geen of onvoldoende stroom vanaf het openbare leidingnet beschikbaar
is. Een dergelijke situatie doet zich bij ons in Nederland nauwelijks voor, maar in India is
het helaas aan de orde van de dag.
De kosten van een generator bedragen ongeveer 100.000 rupees, omgerekend bijna
1400 euro. Als bestuur willen wij je vragen om een Kerstgift voor deze generator. Je kunt
dit doen door een gift over te maken naar NL08 TRIO 0197625657 t.n.v. stichting
Vrienden van Maher te Arnhem onder vermelding van ‘Generator Maher’.
We hopen dat wij dankzij jouw steun Maher geld kunnen sturen voor een nieuwe
generator. Alvast bedankt !!!!!
Bezoek sr. Lucy aan Europa in oktober 2017.
Onlangs ontvingen wij vanuit Maher het bericht dat sr. Lucy samen met fr. Francis D’Sa
is uitgenodigd om naar Duitsland te komen op 21 en 22 oktober 2017. Dat moment wil
sr. Lucy aangrijpen om zoveel mogelijk vrienden te ontmoeten in Europa. Zij zal de hele
maand oktober in Europa zijn. Haar reis wordt gecoördineerd door Lucia Kaposi-Krause
van de Duitse stichting Förderverein für Maher. Zodra wij weten wanneer sr. Lucy in
Nederland is zullen wij het je laten weten en één of meerdere bijeenkomsten organiseren
waarbij je de gelegenheid hebt om haar te ontmoeten.

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)

Belastingvoordeel
Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting:
Schenkingen aan Stichting Vrienden van Maher zijn aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting zodra je boven een bepaalde drempel komt.
Periodieke schenking:
Een periodieke schenking is een structurele gift met een looptijd van minimaal vijf jaar
die wordt vastgelegd in een overeenkomst.
Het grote voordeel van een periodieke gift is dat deze volledig aftrekbaar is van je
belastbaar inkomen. Het formulier kun je downloaden via onze website:
www.vriendenvanmaher.nl

