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Geachte sponsor,
Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van het
jaar 2008. Een nieuwsbrief, waarin we uw speciale
aandacht vragen voor onze actie: Help FSR verder
op weg! Met deze actie willen we geld inzamelen
voor de noodzakelijke vervanging van onze auto in
Roemenië. In deze nieuwsbrief kunt u lezen, waarom
dit zo belangrijk is voor het werk van FSR. Verder
willen we u in deze nieuwsbrief informeren over de
fiscale mogelijkheid om uw giften voor het FSR als
aftrekbare kosten op te voeren bij uw aangifte
inkomsten- of vennootschapsbelasting. Tenslotte
blikken we vooruit naar de activiteiten van het FSR in
de komende maanden. We wensen u veel leesplezier
en als u wilt reageren dan kan dat via ons emailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
stuurgroepleden (zie onder).

Giften voor deze actie zijn welkom op:
Gironummer 249300
t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk
te Gorinchem
o.v.v. Project 8063 – FSR Gift auto

Voor wat betreft het laatste punt beschikken we in
Roemenië
over
een
auto
waarmee
onze
medewerkers de gezinnen en studenten kunnen
bezoeken. En dat niet alleen, deze auto is onmisbaar
voor al onze activiteiten in Roemenië. De afgelopen
jaren zijn er al vele voedsel- en
kledingpakketten
mee

vervoerd.
Daarnaast wordt de
auto gebruikt voor het transport van
kachels, medicijnen, groentezaden, schoenen,
enz. Ook tijdens de ondersteuningsreizen van
stuurgroepleden wordt deze auto gebruikt om de
verschillende projecten te bezoeken.
Actie: Help FSR verder op weg!
Voor het hulpverleningswerk van het FSR in
Roemenië zijn een aantal praktische zaken van
cruciaal belang: een meelevende achterban (= vaste
sponsors en andere mensen die ons financieel
ondersteunen),
enthousiaste
medewerkers
in
Roemenië die het werk te plaatse kunnen uitvoeren
en een goed transportmiddel.

Na jaren van trouwe dienst begint deze auto
langzamerhand steeds meer gebreken te vertonen.
Dit is met name het gevolg van het intensieve gebruik
en de slechte wegen in Roemenië. De onderhoudskosten zijn de laatste jaren steeds hoger geworden
en het punt is bereikt dat het verstandiger is om een
andere auto aan te schaffen. We begrijpen dat deze
keuze veel geld kost (12,000 Euro), maar we staan er
achter omdat dit de veiligheid van onze medewerkers
ter plaatse ten goede komt en de onderhoudskosten
dan weer binnen proporties zullen zijn.
De Stuurgroep FSR is daarom een actie gestart
onder het motto: Help FSR verder op weg! We
hopen dat u als sponsor, deze actie wilt
ondersteunen. Dat kan door middel van een extra gift,
maar u kunt daarnaast natuurlijk ook andere mensen
in uw omgeving vragen deze actie financieel te
ondersteunen. Zoals altijd is iedere gift van harte
welkom!

Het Familie-Sponsorplan Roemenië werkt onder de paraplu van: Stichting De Ondergrondse Kerk (S.D.O.K.). Postbus 705 . 4200 AS . Gorinchem . Tel.
0183-561186 . Fax. 0183-561229 . E-mail: info@sdok.org . Giften zijn zeer welkom: Stichting De Ondergrondse Kerk . Gorinchem . Giro nr. 249300 o.v.v.
Projectnr. 8063 (Familie-sponsorplan Roemenië) . Voor informatie kunt u contact opnemen met A. Buijs (0297-342750) of J.S. Venema (0341-370570), of
bezoek onze website: www.fsrom.nl . e-mail: info@fsrom.nl

Giften aan FSR en uw belastingaangifte …
Op 1 januari 2008 is de wetgeving ten aanzien van de
aftrekbaarheid van giften aan goede doelen
veranderd. Met ingang van deze datum kunnen alleen
de instellingen die de Belastingdienst heeft
aangewezen
als
een
zogenaamde
ANBI
gebruikmaken van de fiscale voordelen. ANBI staat
voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is
een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve,
culturele, wetenschappelijke of algemeen nut
beogende instelling, die als zodanig door de
Belastingdienst is aangewezen. Om als een ANBI te
worden aangewezen, moet deze instelling een
beschikking aanvragen bij de Belastingdienst. Onze
moederorganisatie Stichting De Ondergrondse Kerk
(SDOK)
heeft
een
dergelijke
beschikking
aangevraagd en is inmiddels als ANBI erkend. Dit
houdt in dat uw giften ook na 1 januari 2008
aftrekbaar
zijn
voor
de
inkomstenen
vennootschapsbelasting. Een prettig idee!

Winter in Roemenië bijna ten einde…
Ook in Roemenië is de winter bijna ten einde. De
winterperiode in Roemenië is voor veel families een
moeilijke periode. Zo is er bijvoorbeeld minder tot
nagenoeg geen werk op het land en in de bouw. De
afgelopen winterperiode hebben veel families te
maken gehad met ziekte en andere ongemakken. In
Roemenië is een ernstige griepvirus rond gegaan die
vele mensen heeft geveld. Ook de gezinnen van onze
medewerkers hebben de afgelopen maanden veel
meegemaakt. De dochter van Grig is vanwege deze
griep tijdelijk in het ziekenhuis opgenomen, maar
mocht gelukkig na een paar dagen weer naar huis. In
het gezin van Ani was verdriet vanwege het overlijden
van Ani’s vader. Toch is er ook dankbaarheid voor het
feit dat ook zij in deze moeilijke periode Gods
nabijheid mochten ervaren.

We zijn blij dat we in deze donkere periode vaak toch
wat licht mogen brengen in de huizen van de
weduwen, armen en studerende jongeren. We
hebben een aanzienlijk aantal gezinnen ook weer
kunnen voorzien van een nieuwe kachel of een
wintervoorraad stookhout. Hierdoor konden deze
mensen er in ieder geval warmpjes bijzitten!

Met het voorjaar in aantocht zijn alweer de nodige
voorbereidingen getroffen voor allerlei projecten. Zo
zijn ook dit jaar weer groentezaden uitgedeeld aan de
gezinnen en zijn we bezig met de voorbereidingen
voor een weekend voor moeders uit de
sponsorgezinnen. Twee jaar geleden is een
vergelijkbaar weekend georganiseerd en dit was een
groot succes. We hopen natuurlijk dat ook dit jaar het
moederweekend zal slagen en dat deze moeders
elkaar ook kunnen bemoedigen en helpen in de zorg
voor hun gezinnen. In onze volgende nieuwsbrief
hopen we u hier iets meer over te kunnen vertellen.

Tenslotte…
Het FSR is nog volop in beweging! Zoals u weet is
hulpverlening in Roemenië helaas nog noodzakelijk.
Nog veel gezinnen kunnen niet zonder hulp van
buitenaf. Zolang dit het geval is, hoopt het FSR met
de hulpverlening door te kunnen gaan. Hierbij is de
steun van sponsors uit Nederland en België
onontbeerlijk. Wilt u ons blijven helpen en het werk
van FSR ook in uw gebeden blijven gedenken?
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