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Op bovenstaande foto is te zien hoe druk het was op het kerstfeest. Het was ook deze keer weer een geweldig succes waar de
kinderen al lang van te voren naar uitkeken en er werd al direct
gevraagd of het volgend jaar weer zo’n feest georganiseerd zal
worden.
Aan de staf van La Sonrisa Naranja en de vrijwilligers zal het niet
liggen want ook zij zijn laaiend enthousiast om dit feest te kunnen
organiseren. Dus, als de financiën het toelaten, zal er in december 2015 zeker weer een feest georganiseerd gaan worden.
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Het kerstfeest was de eerste van een reeks activiteiten. In februari werd voor de allerkleinsten in de wijk een middag georganiseerd in een superdeluxe kinderopvang waar normaal de kinderen
van de meer welgestelde Ecuadorianen de dag door brengen.
Zoveel speelgoed en speelwerktuigen hadden ze nog nooit gezien!
En terwijl ze zich te goed deden aan koek en limonade vloog de
middag voorbij. Deze middag werd gesponsord door de PKN kerk
Kralingen.
Op de foto’s in deze nieuwsbrief kunt u die middag meebeleven.
De volgende uitdaging staat echter alweer voor de deur:
Over enkele weken gaan weer 60 pubers tussen 12 en 18 jaar
een weekend met de bus naar het strand. Slapen daar in een echt
hotel met warm stromend water en eten daar in een restaurant
een belevenis die ze niet snel zullen vergeten. Dit weekend wordt
in zijn geheel gesponsord door Wings of Support het personeelsfonds van KLM en Martinair.
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Summerschool
Momenteel wordt in de wijk weer de summerschool gehouden. Hoewel
er veel wordt gekleurd, geplakt en geknipt, is de achterliggende gedachte dat deze kinderen van straat worden gehouden in de lange schoolvakantie van twee maanden en dat tegelijkertijd geprobeerd wordt hun
niveau van lezen en rekenen te verhogen.
Een belangrijk nevendoel is de kinderen te motiveren naar school te blijven gaan en daar een diploma te verwerven wat hun kansen later op de
arbeidsmarkt vergroot.
De summerschool staat onder leiding van een gediplomeerde onderwijzeres gesteund door een aantal vrijwilligers uit de wijk.

Heerlijke limonade

De kinderen
motiveren
naar school
te blijven
gaan

Het team van het eindejaarsfeest

Dirk Spits

Een echte speeltuin

Zoals u zich misschien nog herinnert is Dirk Spits de man die een fietstocht maakt van het uiterste noorden van Alaska naar het uiterste zuiden van Zuid Amerika. Op deze tocht zamelt hij geld in dat hij tijdens
zijn tocht weer uitzet bij goede doelen die hij onderweg tegenkomt.
Zo was hij ook bij La Sonrisa Naranja in Guayaquil waar hij drie dagen
verbleef en bij zijn vertrek schonk hij de Fundación een computer en
twee printers.
Els had hem ook laten weten dat er behoefte was aan een TV in de
wachtkamer zodat tijdens het wachten naar educatieve filmpjes over
gezondheid en ziektes gekeken kon worden.
Toen had Dirk niet voldoende geld om ook deze wens te vervullen.
Ondertussen is Dirk gevorderd tot in Patagonië en van daaruit heeft hij
laten weten dat de Fundación ook de televisie aan kan schaffen.
Een geweldige geste en we wensen Dirk, die nu het eind in zicht krijgt,
nog een verder succesvolle tocht.
Als u meer wilt weten over de tocht van Dirk kunt u dit vinden op
www.Facebook.com/dirk.spits
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Berichten van Els
Hallo allemaal,
Het grote kerstfeest in december was weer een prachtig evenement. Er
waren kadootjes voor 300 kinderen, een paar clowns, een taart, ballonnen, cola, snoep en het was een groot feest. Alle kinderen werden geschminkt en er waren danswedstrijden voor de jongens en de meisjes.
Al met al weer een fantastisch feest.
In januari hebben we voor de allerkleinsten een speelmiddag georganiseerd in een zeer goed uitgeruste peuterspeelzaal ongeveer 15 minuten
van onze wijk vandaan. Hier zijn ongeveer 30 kinderen tussen de 1 en
de 5 jaar enkele uren gaan spelen met al het prachtige speelgoed dat er
voor handen was. De stichting zorgde voor het vervoer en een hapje en
een drankje. Dit was zeker voor herhaling vatbaar! Heerlijk om de kinderen zo te zien spelen!
Stoer

Alweer een
fantastisch
feest!

Midden februari was er weer een medisch project georganiseerd met
gratis consulten in geneeskunde, verloskunde en tandheelkunde. Ook
werden de medicijnen weer gratis verstrekt aan alle patienten. Tijdens
deze dagen zijn meer dan 250 patienten gratis medisch geholpen in de
stichting. Hartelijk dank voor uw steun voor deze projecten.
De afgelopen tijd is er steeds meer vraag gekomen naar consulten verstrekt door specialisten. Dit is voor de stichting moeilijk te organiseren
in onze eigen medische centrum aangezien we niet voldoende consulten
hebben. Daarom hebben we nu enkele specialisten gevraagd om hun
diensten te verlenen in hun eigen praktijk, maar tegen een gereduceerd
tarief voor de mensen uit onze wijk. Tot op dit moment hebben we een
orthopeed, cardioloog en een psycholoog bereid gevonden om op deze
manier met ons samen te werken. Een hele vooruitgang voor de toegankelijkheid van de gezondheidszorg van de mensen uit onze wijk.
Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar geld gedoneerd gekregen om
een uitstapje te organiseren voor jongeren tussen de 12 en de 17 jaar.
We gaan weer een weekend naar het strand, maar ditmaal met 60 personen! Het vervoer, de accomodatie en het eten wordt betaald door de
stichting. Er zijn enkele vrijwilligers die ons helpen met de organisatie
en hopelijk wordt het net zo'n mooi weekend als vorig jaar.
Meer daarover in de volgende nieuwsbrief.
Een prachtige lente gewenst, een van de dingen die ik het meest mis
van Nederland.
Els

Samen in de tent
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Financiën
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld is het jaar 2014 financieel gezien
toch nog positief afgesloten.
Dit dankzij enkele onverwachte en grote giften.
2015 zijn we begonnen met een positief saldo van iets meer dan
€ 20.000,-. Het totale overzicht kunt u vinden op de website
www.lasonrisanaranja.nl/Financiën.
Zoals u in dit overzicht kunt zien zijn per maand $ 1200,- nodig om de
basisbehoefte bestaande uit huur voor de gebouwen en de driemaandelijkse gratis dagen te kunnen bekostigen.
Momenteel komt er echter van de vaste donoren slechts ca. € 500,- per
maand binnen, hetgeen door de lage stand van de euro ten opzichte van
de dollar niet meer is dan $ 550,- een tekort derhalve van € 590,- per
maand. Als we er van uitgaan dat we nog minimaal € 5000,- per jaar aan
andere uitgaven willen besteden kunnen we door interen op de reserves
nog ongeveer anderhalf jaar verder.
We zijn derhalve op zoek naar nieuwe donoren zoals bedrijven, stichtingen of fondsen die goede doelen ondersteunen.
Indien u dergelijke fondsen, stichtingen of bedrijven kent zouden we dit
graag van u vernemen.
Uw ideeën kunt u kenbaar maken op ons e-mailadres
info@lasonrisanaranja.nl

Ook als je heel klein
bent is er veel te beleven

Periodieke gift
Een goed idee!

Periodieke giften
In deze tijd van belastingaangifte is het goed even stil te staan bij het
onderwerp giften.
Waarschijnlijk trekt u de giften die u aan La Sonrisa Naranja geeft af van
uw inkomen omdat La Sonrisa Naranja een door de belastingdienst erkende ANBI is.
Hierbij stuit u echter op het probleem dat giften beneden een door belastingwet ingestelde drempel niet aftrekbaar zijn.
U kunt dit voorkomen door van uw jaarlijkse gift een periodieke gift te
maken door met La Sonrisa Naranja een schriftelijke overeenkomst vast
te leggen dat u in de komende 5 jaar jaarlijks een bepaald bedrag aan de
Stichting zult overmaken.
In deze overeenkomst kunt u als beperkende bepalingen opnemen voor
bijvoorbeeld inkomstendaling, werkloosheid of invaliditeit.
Meer info op www.belastingdienst.nl onder periodieke giften.

Voor meer informatie abonneer u op deze nieuwsbrief via info@lasonrisanaranja of kijk op
www.lasonrisanaranja.nl

Wat een speelgoed!

