PERIODIEKE ONDERSTEUNING
Stichting Sahelp helpt in 2018 reeds 40 jaar de mensen in Burkina Faso. Via een aantal vaste organisaties in Burkina
Faso voeren wij projecten uit op het gebied van land- en tuinbouw, waterbouw, sanitatie, onderwijs in de breedste
zin van het woord, gezondheid en duurzaamheid. Steeds met het oog op het versterken van de zelfredzaamheid van
de bewoners. Als Sahelp terugkijkt op de behaalde resultaten in de afgelopen 40 jaar dan mogen die er zijn.
Complete dorpen zijn geheel of gedeeltelijk zelfvoorzienend geworden door de hulp en steun bij het (vak)onderwijs,
het opzetten van landbouwprojecten en overdracht van de benodigde kennis. De gezondheidszorg is sterk
verbeterd, hetgeen zich uit in een lagere kindersterfte, minder aidspatiënten, minder malaria, etc.
In de avondschool studeren jaarlijks tientallen Burkinabé af met een diploma lezen en schrijven en diverse
studenten stromen door naar het reguliere onderwijs. De naaischolen leveren na 3 jaar studie aan weesmeisjes
een zelfstandig bestaan als naaister. Met een naaimachine en enige andere hulpmiddelen kunnen zij na de
opleiding in hun eigen onderhoud voorzien.
Wij zijn zeer dankbaar en erkentelijk voor de financiële ondersteuning die wij in de afgelopen jaren hebben
mogen ontvangen om al deze projecten te kunnen laten uitvoeren.
Echter het werven van voldoende fondsen om de aangevraagde projecten uit te voeren is in de loop der jaren
aan het veranderen. Ook onze overheid trekt zich steeds meer terug uit het ontwikkelingswerk. Daarnaast zien
wij de projectaanvragen veranderen. Steeds meer krijgen wij de vraag om meerjarige projecten te financieren.
Na de waterputten kwam de gezondheidszorg en de onderwijsvraag. En nu komt de plaatselijke economie op
gang. Projecten worden grootschaliger omdat vaak hele dorpen mee willen doen om uit de armoede te komen.
En dat het werkt hebben wij zelf meerdere malen kunnen constateren bij onze bezoeken aan de projecten (Zie
www.sahelp.nl/projecten).
Graag zouden wij een meer vaste stroom van giften willen ontvangen, waardoor wij als Stichting meer
zekerheid hebben en daardoor meerjarige projecten kunnen financieren. Onze vraag is of u een van onze
donoren zou willen worden voor een periode van minimaal 5 jaar. Onze overheid ondersteunt u hierbij. Als u
gedurende minimaal 5 jaar een gift aan een goed doel schenkt, mag u deze gift voor 100% in uw IB aangifte
aftrekken en is de drempel niet van toepassing.
U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:




U doet de periodieke gift aan een:
o algemeen nut beogende instelling (ANBI)
o culturele ANBI
o vereniging die geen (culturele) ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet
U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst.



De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift. *
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1.

Met een formulier voor gever en ontvanger (de overeenkomst) moet e.e.a. worden vastgelegd en
beschikbaar zijn bij controle door de belastingdienst. Het ANBI nr. van Stichting Sahelp: 816055956

2.

U maakt uw gift zelf periodiek over of u machtigt Sahelp voor afschrijving van uw gift. Met het invullen
van het machtigingsformulier (machtiging tot periodieke schenking) geeft u Sahelp toestemming
om de gift van uw rekening over te laten maken naar de rekening van Stichting Sahelp.

Via onze website www.sahelp.nl kunt u deze overeenkomst downloaden en uw gift kenbaar maken. U stuurt
dit ingevulde formulier op naar Stichting Sahelp, Postbus 466, 5340 AL Oss. Onze penningmeester vult de
gegevens van Sahelp in het formulier in en u krijgt een door Sahelp ondertekend exemplaar retour.
Dit door Sahelp ondertekende formulier moet u goed bewaren voor een eventuele controle door de
belastingdienst.
Zou ons 40-jarig bestaan geen mooie reden zijn om ons hiermee te steunen?

*1Het cursief gedrukte is de letterlijke tekst van de belastingdienst
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