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KACEMA MUSUMA

ELKE EURO IS WELKOM!! En elke Euro wordt in Zambia besteed.
Alle kosten van de Stichting draagt het bestuur zelf.
Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia, kost € 100,- per dag.
Dit wordt besteed aan: liefdevolle verzorging, voeding, scholing, kleding voor alle 41 kinderen,
water, gezondheidszorg, groentetuin, boomgaard, onderhoud huis, salarissen 11 werknemers,
elektriciteit, telefoon, internet, reservering voor slechte tijden, etc.
Wilt u één of meer dagen per jaar dit gehele kindertehuis ‘adopteren’, bijvoorbeeld van uw
verjaardag een “Kacema-dag” maken? Dat kan!
Hieronder kunt u lezen hoe uw bijdrage belasting-aftrekbaar kan zijn.

Notaris mr. M.M.M. Oors uit Raalte bewijst Stichting KACEMA MUSUMA een enorme dienst: hij is
bereid de benodigde aktes voor donateurs, die voor vijf jaar of langer een jaarlijkse/maandelijkse
donatie willen doen, gratis te passeren.
Met een dergelijke akte wordt bereikt dat de donatie buiten de 1%-regeling valt en zodoende
jaarlijks aftrekbaar is voor uw inkomsten belasting. Wellicht is dit voor u interessant.
Voor onze stichting is een ‘vaste’ donatie heel belangrijk, het stelt ons in staat om aan het
kindertehuis meer zekerheid voor de toekomst te bieden.
Om een akte voor u op te stellen heeft notaris Oors de volgende gegevens van u nodig:
 kopie van uw paspoort.
 uw personalia, zoals volledige naam, voornamen, adres, geb. datum, geb. plaats.
 uw telefoonnummer en/of email-adres.
 het bedrag dat u jaarlijks/maandelijks aan Stichting KACEMA MUSUMA wilt doneren.
 termijn van jaren (minimaal vijf jaar of langer om voor speciale belasting aftrek in aanmerking te
komen).
U kunt deze informatie sturen aan notaris Oors van kantoor Procee Oors Van der Werf te Raalte:
per email: raalte@uwnotariaatinsalland.nl, vermeldt u dan aub als onderwerp:
“t.a.v. Not. Oors. St. KACEMA MUSUMA”
per post: Notariskantoor Procee Oors Van der Werf, t.a.v. Notaris Oors,
Langkampweg 2a, 8101 AS Raalte.
Tel 0572 358 833
U zult na verloop van tijd door het notariskantoor worden benaderd.
Vergeet u bij het tekenen niet uw identiteitsbewijs mee te brengen. Tot zover het notarieel gedeelte.
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