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Dit bulletin is bedoeld voor leerlingen,
ouders, bestuur, directie, leerkrachten,
sponsors en adoptiefouders om op de
hoogte te blijven van de voortgang van
onze schoolprojecten in barrio Laureano
Mairena , Managua te Nicaragua.
Nieuwe Website
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een
nieuwe website die meer past bij de huidige
eisen van het internet gebruik.
Dit zal nog enige tijd in beslag nemen. De
oude site is nog wel te benaderen, maar wordt
niet meer geüpdate.
www.saltoadelante.com
ANBI status
De belastingdienst heeft met ingang van 1
januari 2014 een ANBI de verplichting
opgelegd om een aantal gegevens te
publiceren via het internet.
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende
Instelling en wordt met een formele
beschikking van de belastingdienst als zodanig
aangewezen. U kunt dit controleren in het
ANBI-register op de website van de
belastingdienst.
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/gifte
n/anbi_zoeken/.
Een ANBI is vrijgesteld voor de erf- en
schenkbelasting en schenkingen/giften aan
een ANBI zijn bij de schenker aftrekbaar voor
de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Daarvoor moet een ANBI aan een aantal
strikte voorwaarden voldoen, waar de
publicatieplicht aan toegevoegd is.
De publicatieplicht bestaat uit de volgende
gegevens die openbaar moeten worden
gemaakt via internet:



Naam van de instelling
RSIN, registratienummer KvK

Contactgegevens
Doelstelling
Beleidsplan
Bestuurssamenstelling
Beloningsbeleid
Verslag van activiteiten
Financiële verantwoording

De website wordt momenteel opnieuw
ingericht om aan deze voorwaarden te
voldoen. Daarnaast is de oude site gehackt.
Deze site is nog wel in te zien. De nieuwe site
is anders ingericht. Met dank aan Keesweb te
Bergharen. Vermoedelijk gaat deze met ingang
van 1 december a.s. in de lucht.
Nynke Buis
Zij heeft samen met Marjet van Buiten in ons
project gewerkt van februari tot medio mei
2013. Bij thuiskomst bleek Nynke een
ongewenste gast te hebben meegebracht. Het
was een tropische worm die zich in haar voet
had genesteld. Marjet stelde gelijk voor om
hem maar terug te gaan brengen. Nynke koos
toch maar voor een medische oplossing met
antibiotica.

Creeping Eruption
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenwerking met de HAN (Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen) wordt geïntensiveerd.
Naast Zuid-Afrika en Suriname wordt
Nicaragua het derde speerpunt-project van de
HAN.
Dat betekent dat de studenten van de HAN
extra en intensiever gewezen worden op en
voorgelicht over stages in Nicaragua.
Ook de periode om daar stage te lopen wordt
opgerekt naar 3, 4 of zelfs 5 maanden.
Het betreft nu ook studenten van
Opleidingskunde, Pedagogiek, Lichamelijke
Opvoeding, Pabo, SPH en Lerarenopleiding.
En dat gedurende 2 perioden per jaar. Dus
intensievere training van docenten en
leerlingen in Nicaragua.

HAN, 9 juli 2013
Lidy Hoftijzer neemt afscheid van de HAN.
Eventuele giften waren voor de Stichting Salto
Adelante en het onderwijsproject Alafia in
Ghana.
De helft van € 1600, - werd op onze rekening
bijgeschreven.
Daarvoor onze hartelijke dank aan Lidy.

Het project bestaat 25 jaar
Salto Adelante is inmiddels een kwart eeuw
werkzaam in barrio Laureano Mairena.
Daarom staat het cijfer 25 bovenaan dit
bulletin.
Dit feestje wordt extra opgeluisterd door de
bouw van de multifunctionele ruimte voor de
school. Deze is in september jl. gestart en zal
binnenkort opgeleverd worden.

Eten op het schoolplein gaat verdwijnen

In 2012 liet men weten dat er behoefte was
aan een multifunctionele ruimte waar:
* de kinderen iedere dag de hun verstrekte
maaltijd kunnen nuttigen,
* vergadert kan worden met de leerkrachten,
* ouderavonden kunnen worden gehouden,
* buitenles activiteiten kunnen plaatsvinden,
* In de weekenden medische zorg verleend
kan worden.

Er is nog steeds vraag naar Juf. Claire en haar
hockeylessen.

Jammer dat een boom er aan moest geloven.
Klas aan het werk

Namens het bestuur wens ik iedereen
alvast prettige feestdagen en een gelukkig
en gezond 2014.
Jan Hein Hoftijzer

