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Drinkwater zo vanzelfsprekend
of toch niet zomaar...
Terugkijkend kunnen we constateren, dat 2009 een intensief maar ook leerzaam jaar geweest.
In juni is het St. Peter College voorzien van computers en een draadloos netwerk. Het is nu
een officieel gekwalificeerde ICT school en de ICT opleiding staat nu al hoog aangeschreven.
In dezelfde periode heb ik Raymond Bombo, de arts uit een Oost Congolees ziekenhuisje,
mogen verrassen met medische instrumenten voor zijn ziekenhuisje. Zielsgelukkig is hij
teruggekeerd naar Oost Congo.
Het jaar 2009 stond ook in het teken van (v)erkenning en inventarisatie. Geert van der Veen Rwandaganger van het eerste uur - en ik hebben afgelopen zomer 32 locaties bezocht en
samen met betrokkenen geïnventariseerd wat er zoal aan basisvoorzieningen ontbrak. We
hebben het dan over 23 basisscholen (ruim 22.000 leerlingen en zo’n 300 leerkrachten), 6 middelbare
praktijkscholen (3248 leerlingen) en 5 medische posten (zo’n 60.000 patiënten per jaar).
Veruit de meeste scholen hebben geen elektriciteit en schoon drinkwater. Veel van de gebouwen zijn
opgetrokken uit leem met daar tegenaan een cementen stuclaag om te voorkomen dat het regenwater de
leem weer teruggeeft aan de natuur. Soms bestaan de schoolbanken uit lemen muurtjes en
boomstammen waar dan veel te veel kinderen op zitten samengeperst. Toch gaan de kindertjes graag
naar school, want daar is het beter als thuis.
Ik moet denken aan de kleine Baptiste. Zijn moeder wekt hem om half vijf, want hij moet water halen bij
de enige bron in de buurt zo’n 4 kilometer verderop in het dal. Hij moet snel zijn want om acht uur moet
hij alweer op school zijn, zonder ook maar wat gegeten of gedronken te hebben. Dit is voor Baptiste
dagelijkse kost, zeg dus maar geen kost. Gelukkig zit Baptiste op een school waar hij tussen de middag
een warme maaltijd krijgt aangeboden via het World Food Programme van de Verenigde Naties.
Het verhaal van Baptiste staat niet op zich. De kinderen van Rwanda zijn de waterdragers van het
platteland en dat zijn er toch in totaal zo’n 4 miljoen (40% van de Rwandese bevolking bestaat uit
kinderen onder de 14 jaar). Het gevolg van de enorme babyboom na de genocide van 1994.
De overheid in Rwanda beseft dat al deze kinderen straks ook weer kinderen zullen krijgen. Vorig jaar is
op het gebied van “Family Planning” een landelijke campagne gestart. De resultaten zijn zeer
bemoedigend. Een derde van de gezinnen beperkt zich tot maximaal 3 kinderen.

Rwanda is op de goede weg. Velen zeggen dat de ontwikkelingshulp in Afrika is mislukt. Nou,
in Rwanda is dat zeker niet het geval. Ik heb alleen maar hard werkende en welwillende
mensen gezien. Natuurlijk hebben ze nog steeds een duwtje in de rug nodig. Zo is er op het
gebied van de traditionele landbouw nog heel wat te verbeteren. Een efficiëntere landbouw kan
in Rwanda 8x meer opleveren. Daar is planning en meerjarenvisie voor nodig. Iets wat de
Rwandezen nog moeten leren.
Dat leren begint op de basisschool waar de traditionele manier van
invloed heeft op het zelfstandig denken van de kinderen. De van
samenleving houdt de doorstroming van getalenteerde kinderen tegen,
de ouders niet het geld hebben ze verder te laten studeren. Uit de vele
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leerkrachten is naar voren gekomen dat ze open staan voor interactieve educatie. Educatie
waar zelfinitiatief en eigenwaarden gestimuleerd worden, zodat er in de toekomst een
Rwandees van school komt die kansen ziet en het initiatief neemt deze te benutten. Een
toekomst in Rwanda waarin de millenniumdoelen1 best nog gerealiseerd kunnen worden.
Wat die toekomst betreft…..
Uit de inventarisatie van de scholen en medische posten blijkt dat er vooral behoefte is aan
schoon drinkwater en elektriciteit. Het water uit de bergbronnen is redelijk schoon maar helaas
nog geen drinkwater. Elf van de basisscholen en 2 medische (voor)posten liggen te afgelegen
voor de aanleg van elektriciteit, althans op korte termijn.
In Rwanda heeft elk kind recht op basisonderwijs. Dit betekent schoolgebouwen voor zo’n 3,5
miljoen kinderen. Daarvan gaat 15% nog niet naar school omdat er een chronisch tekort is aan
schoolruimte. Maar ook aan leerkrachten. Wat wil je ook, overvolle klassen, les geven van 8.00
– 17.00 uur en dat voor €65 per maand. Niet bepaald aantrekkelijk.
De leerkrachten van de basisscholen kunnen dus best wel een steuntje in de rug gebruiken.
Het bisdom van Shyogwe telt 5 medische posten waarvan er twee het certificaat hebben van
een Health Center. Dit betekent dat men subsidie krijgt van de overheid en opgenomen is in
het ziektekostenstelsel. Elke patiënt die gebruik maakt van een Health Center betaalt jaarlijks
€2,00 aan ziektekostenverzekering en €0,12 per consult. Het is dan ook zeer aantrekkelijk om
een Health Center te zijn. Men kan zich dan zelf draaiende houden.
Om een Health Center te mogen worden moet men aan strenge eisen voldoen. Zo moeten er
voldoende medicijnen, verbandmateriaal en medische instrumenten aanwezig zijn om te
kunnen starten. Een voorinvestering waarvoor het geld meestal ontbreekt. Vaak zie je dan ook
dat ze eerst een soort dispensary 2 opzetten die dan langzaam doorgroeit naar een Health
Center, een proces dat soms wel jaren kan duren.
Gikomero is daar een goed voorbeeld van. In 2007 is daar een gebouw neergezet met
buitenlandse hulp. Afgelopen jaar is er “geïnvesteerd” in medicijnen en verbandmateriaal. Kort
geleden heeft men een pallet met dekens, medische gereedschap (scharen, pincets,
injectienaalden, hechtmateriaal e.d.) ontvangen, een schenking van het Medisch Centrum
Leeuwarden. Op dit moment is men bezig met het bouwen van een verpleegafdeling en een
consultatiebureau.
Nu nog (drink)water, elektriciteit en de nog ontbrekende inrichting zoals bedden, matrassen,
stoelen, banken, e.d., en men is er na ruim 2 jaar klaar voor om in aanmerking te komen van
een Health Center Certificaat. Een prachtig staaltje van jobsgeduld en roeien met de riemen
die je hebt.
Zo zie je maar, de wil is er wel maar de middelen veelal niet. Middelen die we in het westen in
overvloed hebben en met een beetje inspanning en wat geld met hun kunnen delen.

Wat zijn onze plannen voor 2010 en daarna….
De afgelopen zomer verzamelde informatie is samengevat in een 76 bladzijde tellend
projectenboekje. Hierin staat per locatie aangegeven welke basisvoorzieningen men nodig
heeft.
Een enorme uitdaging, al die projecten. Dat is zo…. maar omdat het een herhaling van zetten
is, denken wij dat ze heel goed uitvoerbaar zijn. In het begin zal het aftasten zijn en zullen de
partijen op elkaar ingespeeld moeten raken. Met de opgedane ervaringen zal het steeds
soepeler gaan.
Per project zal in Friesland en wellicht daarbuiten een sponsor gezocht worden. Dit kan een
basisschool zijn of een bedrijf, een vereniging. De stichting zorgt er voor dat er een band
ontstaat met de betrokkenen in Rwanda en biedt hulp waar dat nodig is.
We hopen dan natuurlijk dat de band hecht wordt een later meer steun oplevert.

1

Zie http://www.millenniumdoelen.nl/
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Een soort van EHBO post.

‘Wij willen er nu zo goed voor zorgen, dat we straks gewoon overbodig zijn'

Nieuwsbrief januari 2010

pagina 3

Het wordt dus weer een intensief jaar. Er zullen zo’n 75 scholen aangeschreven worden en we
hopen daar tijdens de aardrijkskundelessen over Rwanda en onze projecten te mogen
vertellen.
De samenwerking met de hogeschool van Hall Larenstijn en het Friesland College zal verder
uitgebouwd worden.
In mei gaan een 6-tal studenten en 2 leerkrachten van het Friesland College naar Rwanda om
daar een hout- en staalfabriekje te moderniseren. Vanuit dit bedrijfje, dat ook een onderdeel is
van het bisdom, zullen de schoolbankjes, ziekenhuisbedden e.d. worden gemaakt die nodig
zijn voor de nog uit te voeren projecten. De container die de veelal gedoneerde machines naar
Rwanda vervoert, zal uiteindelijk worden omgebouwd tot een ICT lokaal, ConTRainer®
genoemd. Men is druk doende met de voorbereidingen.
In maart gaat het cultuurhappen van start. Bij diverse cultuurvrienden zullen cultuur
evenementen georganiseerd worden met belangeloze medewerking van acteurs, dichters en
musici. De stichting hoopt hiermee voldoende geld binnen te halen om de eerste projecten te
kunnen financieren. ( Dus Roel heeft nu echt van alles geregeld? Of is dit toch een beetje een
schot in de lege ruimte? )

Wat kunt u als donateur voor onze medemens in Rwanda betekenen.
Donateurs zijn het hart van een hulporganisatie, een achterban waar men steeds weer op kan
rekenen. Bij fondswerving moet je maar afwachten of de aanvragen worden gehonoreerd. Er
zijn veel goede hulporganisaties waarmee we – overigens gelukkig maar - moeten
concurreren.
Toch zijn we optimistisch, omdat we geloven in de dingen die we doen. Een netwerk van
bevriende hulporganisaties, water- en energiespecialisten, kennisinstituten zoals het Friesland
College en van Hall Larenstijn ondersteunen onze ideeën en helpen ons weloverwogen
beslissingen te nemen. Natuurlijk hebben we ook een betrouwbare partner in Rwanda.
Uw steun als donateur is van groot belang, niet alleen financieel, maar ook omdat u een
lotgenoot bent waar we onze ideeën, successen, maar ook tegenvallers mee kunnen delen.
Zelfs de belastingdienst is ons welgezind. Omdat Stichting Multimodus een ANBI st atus heeft,
zijn periodieke giften aan onze stichting volledig en zonder drempel aftrekbaar. In de speciale
bijlage vindt u meer informatie over dit onderwerp.
Wij kunnen uw financiële steun hard gebruiken. Uw gift wordt als basis gebruikt om deze bij de
Wilde Ganzen en NCDO te laten verdubbelen. Een goede investering, want minimaal 95% van
uw gift wordt effectief ingezet om de leefomstandigheden van kinderen en vrouwen zichtbaar
te verbeteren.
Kiest u er voor om over te stappen op periodieke giften, dan ne emt de stichting de kosten van
de notaris voor zijn rekening. Wellicht slagen we er in dit door een notaris te laten sponsoren.

Tot slot
Het is een heel verhaal geworden. We hebben geprobeerd u zo goed mogelijk op de hoogte te
brengen van onze ideeën en de ervaringen tot nu toe.

Hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen
Namens Stichting Multimodus
Jan (Sobantu) Dros
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Bijlage

Fiscaal aftrekbare giften inkomstenbelasting
Onder voorwaarden kunt u giften aan charitatieve instellingen en goede doelen zien als fiscaal
aftrekbare giften voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van uw gift is deze wel of niet
volledig aftrekbaar. Welke giften zijn nu aftrekbaar van de belasting. Hoe luiden de regels in
2010, want die worden voor de goede doelen namelijk strenger. In dit artikel wordt dit verder
uitgelegd.

Wat zijn particuliere giften
Er zijn in ons land vele charitatieve instellingen, die veel goed werk doen.
Grotendeels zijn ze afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. De belastingdienst
onderscheidt twee soorten van donaties:
 De periodieke giften.
 De giften zonder periodiek karakter.

Dit onderscheid is belangrijk, want ze volgen elk hun eigen belastingroute.

Wat zijn de periodieke giften
Periodieke giften kunt u volledig van de inkomstenbelasting aftrekken: er is geen drempel
en geen maximum. Dat kan naast bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek een aanzienlijke
aftrekpost betekenen. Een van de belasting aftrekbare gift aan een goed doel moet aan de
volgende eisen voldoen:
 Het betreft een ANBI instelling.
 U hebt de gift bij een notaris laten vastleggen.
 U moet minstens 5 jaar schenkingen doen. Dit bepaalt het periodieke karakter
 van de gift. Gebruikelijk is dat de eerste gift plaats vindt bij het afsluiten
 van de notariële akte, waarna daarna 4x een jaar later de rest van de gift plaats vindt. Maar






let op: als u werkloos raakt of de stichting verliest de ANBI status, dan vervalt voor de
belastingdienst ook uw meerjarige plicht.
U moet minstens 1 schenking per jaar doen.
De uitkeringen moeten vast en gelijkmatig zijn.
De uitkeringen moeten uiterlijk bij overlijden eindigen. Het kan ook worden beëindigd door
onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Er mag tegenover de gift geen tegenprestatie staan.

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
Uw gift is een periodieke gift, als:






u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar een instelling of een
vereniging
deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. Het mag ook langer dan 5 jaar,
maar de gift moet uiterlijk bij uw overlijden stoppen.
de instelling of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
Let op!
Kunt u niet voldoen aan de voorwaarde dat u de gift minimaal 5 jaar achter elkaar doet?
Bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de instelling niet meer bestaat? Dan geldt
deze voorwaarde niet.
U kunt een periodieke gift doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan een
vereniging die geen ANBI is. Dit laatste kan niet bij een gewone gift.
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Periodieke gift aan een ANBI
Een periodieke gift aan een ANBI mag u altijd aftrekken.

Wanneer zijn eenmalige giften aan stichtingen fiscaal aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting?
Ook niet periodieke giften kunnen voor aftrek in aanmerking komen. Voor eenmalige giften
gelden echter zowel een drempel als een maximum. De voorwaarden zijn:
 Het moet een ANBI instelling zijn. Deze eis geldt vanaf 1-1-2008. Uw bruto gift aan een

ANBI instelling is voor hen meteen netto, omdat er geen schenkingsrechten hoeven te
worden betaald.
 U moet de gift schriftelijk kunnen bewijzen met bijvoorbeeld een afschrift.
 Er mag geen tegenprestat ie tegenover de gift staan.
 Uw gift moet hoger zijn dan € 60 en hoger dan de drempel van 1% van het drempelinkomen. De gift is aftrekbaar tot 10% van uw drempelinkomen. Als u het hele jaar
getrouwd was of een daaraan gelijkgesteld fiscale partner had, geldt het gezamenlijke
drempelinkomen als ijkpunt. Bij de bepaling van het drempelinkomen is wel rekening
gehouden met aftrekposten binnen de drie boxen, zoals de aftrek van hypotheekrente in box
1, maar nog niet met de persoonsgebonden aftrek, zoals de aftrek van buitengewone
uitgaven. Vervolgens kunt u schuiven met de aftrekposten, zoals u dat wilt, zolang het
totaal maar 100% is.

Belastingaangifte

Belastingaangifte
Jaarlijks vinkt u bij uw belastingaangifte onder het kopje aftrekposten aan dat u een gift/s chenking heeft
gedaan. U vult uw gegevens van de schenking in bij periodieke giften. Het kan zijn dat de belastingdienst
vraagt om bewijsstukken van de gift. In dat geval stuurt u een kopie van de akte en een kopie van uw
bankafschrift van de schenking.
U kunt met een schenkcalculator uitrekenen wat u bij periodieke giften terugkrijgt van de belastingdienst.

Kijk hiervoor op www.schenkservice.nl. Op deze site staat nog veel meer informatie m.b.t.
giften

Notariële kosten
De notariële kosten voor het opmaken van een akte periodieke giften ligt rond de €50,00.
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