Maak het verschil en help
kansarme kinderen in Nepal!

Sponsor
een leerling!
Zo kun je meedoen!

www.balsewa.nl

Nepal is een onderontwikkeld land mede door de zeer uitdagende
topografie, met als gevolg een gebrekkige infrastructuur dat weer
armoede tot gevolg heeft. Ouders kunnen hun kinderen niet altijd
onderhouden en zoeken naar oplossingen voor een beter bestaan.
De sleutel ligt in het onderwijs.
Door deze kinderen basisonderwijs
te geven, gevolgd door een vak
opleiding wordt bereikt dat zij de
Nepalese maatschappij in kunnen
met het vermogen om in hun eigen
levensonderhoud te voorzien en zo
een gezond bestaan op te bouwen.
Stichting Balsewa biedt middels
goed onderwijs deze kinderen de
kans om volwaardige burgers te
worden.

Wat maakt de school uniek?
Aamaghar Pathsala is voor onge
veer honderdzeventig kinderen, hun
ouders en hun leefgemeenschap
van onschatbare waarde. De kinderen
vinden een gezonde en veilige
omgeving en krijgen toegespitst
onderwijs met aandacht voor hun
creatieve ontwikkeling. Dat onder
steunt hun totale ontwikkeling fysiek, emotioneel, sociaal, moreel,
creatief en cognitief. Zo kunnen zij
hun talenten ontplooien en aan hun
toekomst werken: open-minded
en zelfstandig denkend. Dit soort
onderwijs is in Nepal heel bijzonder.

De gezonde maaltijd en een snack
die dagelijks worden verstrekt zijn
van wezenlijk belang. Goede en
gevarieerde voeding is nodig om te
kunnen leren. De kinderen krijgen
tevens twee keer per jaar een
medische controle. De school krijgt
ondersteuning bij het opleiden van
leerkrachten, het ontwikkelen van
kwalitatieve leerstof en de realisatie
van een goed pedagogisch klimaat.
De kinderen worden dagelijks met
schoolbussen opgehaald en weer
thuis gebracht.



Pumdi Bhumdi

“Aamaghar Pathshala is meer dan
een school, het is ook een ontwikkelingscentrum dat gezinnen sterker maakt en
de hele gemeenschap mobiliseert.”

Sponsoring
is nodig

Het onderwijs op Aamaghar Pathsala
is voor Nepalese begrippen van zeer
hoog niveau. Dit heeft tot gevolg dat
de school snel groeit. Om de continuïteit
van het onderwijs voor iedere leerling
te borgen zoeken we donateurs
die een leerling persoonlijk
willen sponsoren.
Sponsoring van een leerling
Je kiest zelf voor welke periode en voor welk bedrag
je een leerling wilt sponsoren. Afhankelijk van jouw
keuze draag je bij aan het vervoer, lesmateriaal, een
schooluniform, dagelijks een gezonde maaltijd en
een snack, periodiek medisch onderzoek alsmede
de salarissen van de leerkrachten. Jouw financiële
bijdrage komt volledig ten goede aan het kind,
zonder enige aftrek als gevolg van de tussenkomst
door Stichting Balsewa.
De school koppelt je, indien je dit wilt, aan een leer
ling die past bij jou keuze voor sponsoring. Van het
door jouw gesponsorde kind ontvang je de naam, een
foto en eenmaal per jaar informatie over de behaalde
schoolresultaten. Sommige sponsors delen de kosten
met familie, vrienden of collega’s: misschien ook iets
voor jou?

De fiscus betaalt mee
Stichting Balsewa is een door de fiscus erkende
ideële instelling. Hierdoor zijn giften aan Stichting
Balsewa voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.
Als het geheel van jouw totale giften aan liefdadige
instellingen per jaar het drempelbedrag van 1 procent
van je onzuivere inkomen overschrijdt, komt het
meerdere voor aftrek in aanmerking. Doe je een gift
in de vorm van een periodieke schenking over een
periode van drie jaar, dan is het volledige bedrag
aftrekbaar, dus zonder drempel van 1 procent. Stichting
Balsewa raadt je deze vorm van schenking aan.
Sinds 2016 kan Stichting Balsewa als ANBI-organisatie
rechtstreeks een schenkingsovereenkomst met je
afsluiten, zonder tussenkomst van de notaris. De
kosten van een notaris hoef je dus niet meer te
maken, terwijl je wel het belastingvoordeel hebt.

Ja



ik sponsor!

Op dit moment biedt de school
onderwijs aan ca. 170 leerlingen.
Voor een kleine bijdrage kun je hen
sponsoren.
Zo werkt het
 Je kiest de periode (1, 2 of 3 jaar)
 Je kiest het bedrag per maand
(15, 30 of 45 euro)
 Je krijgt jaarlijks een update van
je sponsor-leerling
Meer weten? Kijk op
www.balsewa.nl/doneren/
sponsor-een-leerling
Het sponsoren van een leerling is
speciaal omdat:
 Je een kind onderwijs en zorg geeft
 Je updates en foto’s ontvangt om
je op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen uw leerling
 Je een bijzondere band opbouwt
met de leerling

