Stichting
IDA-Mabogini

De Stichting IDA Mabogini stelt zich tot doel het leveren van een bijdrage
aan onderwijsmogelijkheden voor kinderen van de lokale bevolking
waarvan de ouders de financiële middelen hiertoe niet hebben, gericht op
lager- en beroepsonderwijs in Mabogini, Tanzania.
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Het heeft even geduurd, maar hier is-ie dan toch! Nieuwsbrief Nr. 2, waarin ik
jullie informeer over ontwikkeling van de Stichting en de kinderen en ook enkele
wetenwaardigheden.
Ik begin met Thomas, de jongen door en met wie het allemaal begonnen is.
Hij is vorig jaar (2009) op 7 september als 14-jarige naar de Muungano Primary
School gegaan, waar hij in een speciaal programma is geplaatst. Dit was
noodzakelijk omdat hij té weinig schoolopleiding had gekregen toen hij jong was.
In Tanzania geldt de leerplicht. Alleen wordt daar niet altijd de hand aan
gehouden door o.a. armoede en de noodzaak dat kinderen moeten meehelpen op
het land bij de oogst en vaak ook thuis. Thomas heeft destijds maar heel korte
tijd op de basisschool gezeten. Door het overlijden van zijn vader en daarna door
moeilijke huiselijke omstandigheden moest hij van school af en ging hij naar zijn
Oma. Zij kon hem geen verdere schoolopleiding geven door haar eigen povere
leefsituatie. Maar nu zit hij opnieuw ruim een jaar op school. Hij vindt het fijn en
doet zijn best. Hij is overgegaan naar de volgende klas. Hij wil graag
automonteur worden, zo vertelde hij vorig jaar. Of dit hem zal gaan lukken,
zullen we moeten afwachten. In ieder geval is er de wil en hij leert lezen,
schrijven en rekenen. Iets wat in deze tijd ook in Mabogini heel belangrijk is om
jezelf staande te houden. Als hij zover komt dat hij kan gaan leren voor
automonteur, dan kan hij of in het eigen dorp worden opgeleid of in de nabij
gelegen grotere stad Moshi. Hij wordt gestimuleerd door zijn leerkrachten en
door Novatus en zijn vrouw Fausia. En wij vanuit Holland wensen hem succes.

Hoe gaat het financieel gezien met de Stichting en wat betekent het voor
de kinderen?
We zijn nu bijna een jaar bezig en inmiddels hebben 30 mensen donaties aan de
Stichting gedaan, waarvan 12 personen hun giften per automatische overboeking
verrichten. Wij zijn hier vooral erg blij mee omdat de bank dan geen kosten
berekent voor deze transacties. Bij de eenmalige giften worden deze wel
berekend.
We werden ook verblijd met een heel mooie gift door een bevriend echtpaar. Zij
hadden een groot bedrijfsfeest georganiseerd voor klanten, leveranciers en
personeel. Het bedrag van de giften, dat zij hierbij hebben ontvangen, werd door
hen verdubbeld en deze verdubbeling is aan onze Stichting geschonken. Het was
een enorme opsteker.
Zelf vierde ik in de afgelopen maand mijn verjaardag en ook ik heb de giften
overgemaakt op de rekening van Stg. Ida-Mabogini.
Wij zijn ontzettend blij met al deze giften en willen jullie allen hartelijk bedanken
hiervoor. Het heeft ervoor gezorgd dat de schoolkosten voor Thomas voor
enkele jaren gegarandeerd kunnen worden.
Daarnaast hebben we aan Novatus Mushi, de schoolinspecteur in Mabogini met
wie wordt samengewerkt, gevraagd naar nog 3 andere kinderen.
Het zijn tot nu toe 2 meisjes geworden.
Flaviana Hagai. Zij zit in Standard IV van de Muungano Primary School. Zij zit
niet in een speciaal programma zoals Thomas op deze school heeft, maar volgt
de reguliere schoollessen.

Thomas hoort erbij en dat is zo belangrijk.

De James Ole Millya School met het Hoofd
Monica en de Voorzitter van het
schoolbestuur.
Om hier tussen te mogen staan, is toch een kans
op een ander leven

Als je op school zit, krijg je in ieder
geval eenmaal per dag een maaltijd.
Regelmatige voeding draagt bij aan
een betere gezondheid en
concentratievermogen.

Ik mocht ook mee helpen bij het uitdelen van de
pap.

Het tweede meisje is Ana Edes. Zij zit in Standard V van de James Ole Millya
School. Ana is een weesmeisje en is het vorige schooljaar financieel gesteund
door de ‘Stationary’ van Monica Kyengula (het hoofd van de James Ole Millya
School). Deze ‘Stationary’ is vorig jaar gestart met steun van ‘Melania’, een
organisatie hier in Nederland, die door vrouwen wordt geleid en voor vrouwen
werkt in ontwikkelingslanden. Bij zeer kleinschalige projecten werkt Cordaid ook
samen met deze organisatie.
Omdat dit geld van Melania niet bestemd is voor schoolgeld heeft Monica de
Stichting Ida-Mabogini gevraagd om dit meisje financieel te ondersteunen.

Na informatie en overleg met Novatus hebben wij gemeend hier op in te gaan.
Ook omdat Ana behoort tot de groep van zeer arme kinderen in Mabogini.
De klassen op de Tanzaniaanse scholen worden ‘Standards’ genoemd. Ik heb
aan Novatus om enige uitleg gevraagd over het aantal klassen op een lagere
school (Primary School) als ook over de leeftijden van de kinderen in deze
klassen. Helaas heb ik daar nu nog geen antwoord op ontvangen. In een
volgende Nieuwsbrief hoop ik daar iets over te kunnen vertellen.
Er was nog een 3e meisje voorgesteld. Dit zou de 12-jarige Happyness Joseph
geweest zijn. Zij is echter met haar grootmoeder verhuisd naar een andere
plaats in een ander District om haar daar te assisteren in de huishouding en bij
het werk op het land. We hopen dat het goed zal gaan met dit meisje.
Van de Hoofden van beide scholen ontving ik via Novatus een overzicht van de
jaarlijkse kosten aan schoolgeld en een antwoord op mijn vraag waarom het
schoolgeld voor Thomas vorig jaar minder was dan voor dit jaar. Het antwoord
heb ik hieronder gezet.

Voor het geval het niet erg goed te lezen is, geef ik een heel korte
samenvatting: De reden dat de schoolkosten voor Thomas vorig jaar lager
waren, komt doordat hij niet een volledig jaar op school is geweest.
De schoolkosten per kind voor een jaar Primary School bedragen Tsh. 156700,-Dit is omgerekend in Euro’s met de koers van dit moment € 80,-- excl. de
betalingskosten (incl. deze kosten € 92,--).

Hoe is de naam van de Stichting Ida-Mabogini tot stand gekomen?
Op 7 september 1995 is mijn 28-jarige dochter Irene heel plotseling en
onverwachts overleden. Kort daarvoor deed ze mij een voorstel om samen met
haar een kind te adopteren via ‘Foster Parents’. Door de omstandigheden is dit er
niet van gekomen totdat ik tijdens mijn verblijf in Mabogini in aanraking kwam
met Thomas. Dit verhaal is jullie bekend. Toen ik besloot om een Stichting in het
leven te roepen om de kinderen in het dorp te ondersteunen in hun
schoolopleiding, kwam de gedachte aan Irene’s voorstel tot adoptie weer naar
boven. Ik wilde haar erin benoemen. Bij inschrijving bij de Notaris bleek dat een
Stichtingsnaam in het Nederlands en uitspreekbaar moest zijn. De naam, die ik
had bedacht, voldeed hier niet aan. Maar als ik het afkortte, werd het wel
geaccepteerd. En zo werd het ‘Ida’, de afkorting voor ‘Irene daima aishi’.
Vertaald in het Nederlands ‘Irene zal blijven voortleven’. Een Stichtingsnaam
mag niet 2 x voorkomen. Het bleek dat er al een Stichting Ida bestond. Met de
toevoeging ‘Mabogini’ werd dit probleem ook opgelost. En zo is de naam van de
Stichting ‘Ida-Mabogini’ tot stand gekomen: ‘Irene zal blijven voortleven in
Mabogini’. Een eerbetoon aan mijn dochter.
De ANBI-status voor de Stichting.
Als laatste en niet onbelangrijke informatie voor al onze donateurs: de Stichting
Ida-Mabogini heeft van de Belastingdienst de ANBI-status toegekend gekregen.
Om de ANBI-status te kunnen behouden moet de Stichting Ida-Mabogini aan
speciale belastingregels blijven voldoen. Deze regels zijn per 01-01-2010 extra
verscherpt. Ook gaat de Belastingdienst de komende jaren alle Stichtingen
kritisch toetsen/beoordelen of de ANBI-status aan een Stichting terecht is
verleend.
Korte uitleg over ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de
Belastingdienst is aangewezen.
Om in aanmerking te komen voor een ANBI status moeten het doel en de
feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Ook
mag een ANBI geen winstoogmerk hebben.
Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en
schenkingen die ontvangen zal worden, uitkeringen door een ANBI zijn
vrijgesteld van schenkbelasting en donateurs kunnen giften van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor
geldende regels).
Een van de voorwaarden is de verplichting tot het voeren van een adequate
(financiële) administratie.
Ook gelden er vanaf 1 januari 2010 naast de bestaande voorwaarden nieuwe
voorwaarden om te worden aangewezen als een ANBI. Vanaf 01 januari 2010
moet een ANBI ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

• 90% Eis: De instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het
algemeen belang (dat was 50%).
• Integriteiteis: De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken
zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld. Daarom mogen
bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen hiervoor in de
afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld. De Belastingdienst kan om een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) vragen.
In de praktijk betekent dit dat alle handelingen die de Stichting Ida-Mabogini
verricht inzichtelijk moeten zijn voor alle belanghebbenden.
Deze Nieuwsbrief stuur ik aan alle mensen, die door mij zijn opgenomen in een
‘Mailing’. Mocht je deze Nieuwsbrief in de toekomst niet meer willen ontvangen,
laat mij dit dan weten (info@ida-mabogini.nl.) Je wordt dan uit de lijst
verwijderd.
Op de site www.Ida-Mabogini wordt deze Nieuwsbrief ook opgenomen en is te
vinden onder het kopje ‘Nieuwsbrief’ als PDF-Bestand.
Namens de kinderen Thomas, Flaviana, Ana
en Elly, Marian en Joke als bestuursleden danken wij jullie voor alle giften en
spreken de hoop uit dat we mogen blijven groeien met jullie medewerking.
Warme groet,
Ook namens Elly en Marian,
Joke

Donaties zijn altijd welkom op
Rekening 39.03.64.541 t.n.v. Stichting Ida-Mabogini
bij de Triodos-Bank te Zeist.

Asante sana
heel hartelijk dank

