Colegio Maaswaal / Mondial
Managua

Nicaragua

Central America

De Stichting Salto Adelante is een goedgekeurde ANBI, dus uw giften zijn aftrekbaar van de
belasting.
Geachte heer, mevrouw ........
De stichting Salto Adelante (Mondial College) heeft in april/mei 2013 een bezoek gebracht
aan haar zusterschool Colegio Mondial in Barrio Laureano Mairena te Managua. De stichting
heeft opnieuw besloten om kinderen, die niet in staat zijn om regulier het dagonderwijs te
volgen omdat daarvoor de financiële middelen ontbreken bij de ouders, in Nederland te laten
adopteren.
U heeft gekozen voor de financiële adoptie van een kind, dat dank zij uw hulp zich kan
ontworstelen aan het analfabetisme en in staat wordt gesteld onderwijs te volgen. Wij zijn u
daarvoor zeer erkentelijk.
Zie www.saltoadelante.com
Dit betekent dat u voor de komende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaar (kiezen) een bedrag van € 12,50
per maand verschuldigd bent.
U kunt voor de volgende betalingswijze kiezen: (aankruisen)
U geeft zelf de opdracht aan de bank tot overschrijven van het bedrag.
0 automatische betaling per maand, € 12,50 voor het einde van iedere maand
met ingang van (maand) 201…
0 betaling per half jaar, € 75, - in (maanden), met ingang van (maand) 201..
0 betaling per jaar, € 150, - in (maand) van ieder jaar met ingang van (maand) 201…
0 bedrag ineens voor de gehele periode. In uw situatie euro`s € .......

Wij verzoeken u het bedrag over te maken op rekening
ABN/AMRO NL71ABNA0528978209
Stichting Salto Adelante
t.n.v. de penningmeester

onder vermelding van adoptieproject.
Naam:
______________________________
Adres:
______________________________
Postcode:
___________
Plaats:
______________________________
Telefoon:
______________________________

Uw handtekening:

Dit formulier inzenden naar....
Jan Hein Hoftijzer
Patrijslaan 21
6641 ZE Beuningen
Wilt u het via een belastingformulier regelen.
In dat geval is het bedrag volledig aftrekbaar van de belastingen, geen drempel.
Het formulier kunt ook hier aanklikken.
Neem hiervoor contact op met Jan Hein Hoftijzer
Telefoon 024 6773708 / 0623416329

