Misingi nieuwsbrief nr. 04
1. Belangrijk bericht aan onze sponsors!!!
Gelukt! In de loop van januari stelden we onze kandidatuur om onder de vleugels van Leraars zonder
Grenzen (LzG) fiscale attesten te kunnen afleveren aan onze sponsors. Na een screening van ons project
door de Raad van Bestuur van LzG, kregen we in februari het bericht dat onze kandidatuur werd aanvaard.
Dat betekent dat vanaf nu elke storting van 40 Euro of meer recht geeft op een fiscaal attest! Dezelfde gift
als voorheen zal je dus voortaan in werkelijkheid heel wat minder kosten.
Ontvang je graag een fiscaal attest?*
Stort dan je gift op volgend rekeningnummer:
Iban: BE48 5230 8027 2427
Bic: TRIOBEBB
Met als mededeling: ‘Gift aan LzG, Misingi’
LzG zal je rechtstreeks een fiscaal attest bezorgen ten bedrage van de door jou gestorte sommen. Dit bedrag
kan je inbrengen op je aanslagbiljet van de personenbelasting.
Heb je geen fiscaal attest nodig:
Iban: BE90 9731 2362 6332
Bic: ARSPBE22
Met een mededeling indien met je gift een bepaalde bestemming wordt beoogd.
*Opgelet: Inkomsten uit handelsdaden (bv. evenementen) komen niet in aanmerking voor een fiscaal attest.
Gelieve bij twijfel contact op te nemen met één van onze kernleden.

2. Gewijzigde sponsorbedragen
Tot verleden schooljaar rekenden wij aan onze sponsors de werkelijke kostprijs van hun student aan. We
stellen echter vast dat we, omwille van de hoge kosten die studies in het hoger of universitair onderwijs met
zich meebrengen, maar moeilijk individuele sponsors vinden voor onze studenten die na het secundair
onderwijs nog verder studeren. Omdat we goede studenten ook na het secundair onderwijs willen blijven
sponsoren op het ogenblik dat ze hogere studies aanvatten, is het noodzakelijk dat we een reserve opbouwen
om deze kosten te financieren.
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Nu we over de mogelijkheid beschikken om fiscale attesten te verstrekken, hebben we besloten om de
sponsoring per student secundair onderwijs op te trekken van 150 naar 200€. Op deze manier kunnen we
een kleine reserve aanleggen voor de hogeschoolstudenten en bedraagt de kost voor onze sponsors, na
fiscale aftrek, maar evenveel of zelfs minder dan voorheen. Zij die geen student wensen te sponsoren maar
toch een bijdrage willen leveren zijn uiteraard ook altijd welkom en kunnen vanaf 40 € ook een fiscaal attest
verkrijgen.

3. Onze studenten in beeld
In februari vertrok Roger om mee de start van het nieuwe schooljaar te begeleiden in Engare Sero en
Endallah. Hoe dit in z’n werk gaat zal, vergezeld van enkele foto’s, uit de doeken gedaan worden in een
volgende nieuwsbrief. Vandaag beperken we ons tot de foto’s van de beide groepen.

Onze studenten secundair van Engare Sero.

Het Misingi-project wordt gesteund door ‘Leraars zonder Grenzen VZW’ ( www.lzg.be ) en loopt in
samenwerking met Endallah Cultural Tours en Endallah-Rijmbo.
Misingi VZW, Van Uytvenlaan 8, 2820 Bonheiden www.misingi.be

Onze studenten van het secundair in Endallah.

Het Misingi-project wordt gesteund door ‘Leraars zonder Grenzen VZW’ ( www.lzg.be ) en loopt in
samenwerking met Endallah Cultural Tours en Endallah-Rijmbo.
Misingi VZW, Van Uytvenlaan 8, 2820 Bonheiden www.misingi.be

