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5 jaar SKKJ en veel behaalde successen
Op 1 juli 2019 is het zover; SKKJ bestaat 5 jaar! We mogen gerust van 5 zeer succesvolle jaren spreken.
In die periode hebben we de bewoners van Karuna op vele manieren kunnen ondersteunen. Ik noem het
realiseren van een aparte kamer voor de 5 niet-gehandicapte meisjes, rolstoelen op maat voor vier
bewoners, bijdrage in de scholingskosten, bijdragen in de inrichtingskosten, het aanschaffen van een
papierrilmachine als hulp bij het maken van papieren tassen, de aanschaf van computers en nog vele
andere zaken. We zijn er blij mee en trots op dat wij dat samen met de donateurs tot stand hebben
kunnen brengen. En als klap op de vuurpijl de algehele renovatie van Karuna die nu in volle gang is.
In de loop van de jaren hebben we met een stabiele groep mensen aan de realisatie van hiervan kunnen
werken. De volgende namen wil ik daarbij zeker noemen omdat zij essentieel waren voor oprichting en
de succesvolle activiteiten (in willekeurige volgorde): Alfred Tuin, Wim Schaap, Ingeborg Garssen,
Leopold en Ella Borsboom, Deepa Zijlstra, Gerhard en Karin Akkerman, Anne Maljers, Anneke Prenger.
Ter gelegenheid van dit jubileum hebben wij een nieuwe postzegel uitgegeven (zie verderop in deze
nieuwsbrief) die ik van harte aanbeveel.
In de hoop dat we de succesvolle jaren kunnen voortzetten met uw hulp wens ik u een fijne vakantie en
hoop u met deze nieuwsbrief weer bij te hebben gepraat.
Gerhard Akkerman, voorzitter SKKJ
De eerste resultaten van de renovatie
Zoals al eerder gemeld is de renovatie van Karuna goed van start gegaan. De eerste zichtbare resultaten
hebben we binnen. Er is een nieuw sanitairblok geplaatst en de toegangsweg naar de hoofdstraat is
gereed gemaakt voor werkverkeer. Nu dit sanitairblok er is, kan het oude worden afgebroken en in
dezelfde stijl als het nieuwe blok worden herbouwd. Half juli zou de eerste fase af moeten zijn waarna
het huidige blok onder handen kan worden genomen.
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Geweldige opbrengst veiling!
Op 17 juni hebben de Soroptimisten Bennekom & Beekdal een veiling gehouden van kleding,
kunstwerken en andere zaken die door bekende Nederlanders voor het doel van de veiling waren
gedoneerd. In een heel gezellige sfeer is er het prachtige bedrag van zo’n € 7.000 bij elkaar geboden.
Alle medewerkenden hebben gratis hun diensten aangeboden (veilingmeester Albert Keddeman, notaris
mr. Mireille de Waij, onze contactpersoon Liane Vissers van ’t Hof en de organisatie van de Soroptimisten
Bennekom & Beekdal, Cultureel Centrum Ede). Daardoor kan het hele bedrag verdeeld worden over
‘Schools for Justice’ en SKKJ. Wij zijn bijzonder blij met deze geweldige bijdrage waarmee ons doel, de
scholing van vijf meisjes van Karuna, een flinke stap dichterbij is gekomen, zoals u kunt afleiden uit
onderstaand overzicht.
Naam

Leeftijd

Ambitie

Ashima
Manisha
Meeta
Preeti
Priyanka

16
14
15
14
14

Lerares
Danseres
Militair
Schoonheidsspecialiste
Verpleegster

Jaren te
gaan
1
4
3
3
3

Vervolgstudie
in jaren
4
3
3
2
4

Geschatte
kosten
€ 5.208
€ 2.083
€ 5.208
€ 5.208
€ 5.208
€ 22.915

Postzegels nodig?
Wilt u ook onze SKKJ-postzegels gebruiken voor uw post? Een vel
van 10 zegels kost € 11,- en daarmee ondersteunt u de bewoners
van Karuna met € 1,65 in hun dagelijks levensonderhoud. De kosten
voor het dagelijks levensonderhoud zijn € 0,91 pp/dag.
U kunt de postzegels bestellen door te mailen naar onze secretaris
leopold.borsboom@skkj.nl onder vermelding van het aantal velletjes,
naam en adres of via onze webwinkel: www.skkj.nl/sponsors/winkel.
SKKJ wil hulp kunnen blijven geven
In deze nieuwsbrief leest u over twee grote, geslaagde projecten. We willen echter proberen om
continuïteit te brengen in onze hulp. Daarvoor hebben wij vaste donateurs nodig, mensen van wie Karuna
op aan kan voor de wat langere termijn. Daarom is ons bestuurslid Ingeborg Garssen is bezig met een
belronde. Zij zal u mogelijk ook benaderen met de vraag om vaste donateur te worden. Denkt u er eens
over na.
SKKJ kan bij u langskomen
Op woensdag 10 juli van 12.00–15.30 u staat de SKKJ-kraam op de jaarlijkse Zomermarkt in de tuin van
het woonzorgcentrum Jonker Frans, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag (bij slecht weer: binnen).
Thema: ‘Al 15 jaar welkom bij Florence’.
Het is onze presentatie en onze kraamverkoop is geheel voor SKKJ.
Weet u een braderie of (zomer-)markt waar wij gratis kunnen staan om onze stichting uit te dragen c.q.
fondsen kunnen werven voor onze bewoners? Dit kunnen kerken, scholen en/of winkelcentra zijn.
Dan houden wij ons graag aanbevolen voor informatie hierover.
Niet altijd kunnen wij gratis ergens staan. Het sta-geld is dan toch een behoorlijk deel van de opbrengst
van de kraam. Heeft u wel eens overwogen om onze kraam te sponseren?
Weet u een standplaats of wilt u sponseren, neem dan s.v.p. contact op via leopold.borsboom@skkj.nl
Onze winkel/kraam bestaat uit informatiemateriaal over SKKJ, spullen speciaal voor SKKJ meegenomen
uit India en een variatie aan mooie wenskaarten speciaal voor SKKJ gemaakt.
Op de webwinkel is een impressie te vinden.
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Als we ergens gaan staan, dan informeren wij iedereen vanuit ons adressenbestand. Omdat wij niet van
iedereen weten, wie waar woont (AVG-regeling) kunnen we geen selectie maken van de betreffende
regio.
Vaste donaties en overige giften
Donaties aan SKKJ zijn aftrekbaar voor de belasting. SKKJ is ANBI-geregistreerd (ANBI-nummer
854158674). Doneert u een vast bedrag voor minimaal 5 jaar, dan kunt u dit zonder een drempel
aftrekken van de belasting door een schriftelijke overeenkomst met ons aan te gaan. Dit is zonder
tussenkomst van een notaris, dus zonder extra kosten. Zeker bij een grote donatie per jaar kan dit
aantrekkelijk zijn.
U kunt ook schenken via een nalatenschap. Dit moet dan wel in uw testament worden aangegeven. Wij
zouden het heel fijn vinden als u aan SKKJ denkt als u giften testamentair vastlegt. Meer informatie
hierover vindt u op onze website bij sponsors
Onze acties
U kunt SKKJ blijven ondersteunen via een van onze volgende acties (zie ook onze webwinkel)
 aankoop van onze speciale SKKJ-postzegels;
 aankoop van prachtige, handgemaakte kaarten;
 aankoop van unieke sieraden en andere cadeaus uit India;
 inzameling van lege printercartridges en oude mobieltjes.
Lopende acties
Spellenkist
Leopold Borsboom heeft een heel leuke spellenkist gemaakt met daarin een onderdeel ‘straatspel’ en een
onderdeel ‘vrolijke keuken’. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal spellen voor jonge kinderen. Heel
goed te gebruiken bij schoolactiviteiten of verjaardagen. Leopold, inmiddels gepensioneerd
activiteitenbegeleider, wil eventueel zelf komen helpen. Voor mensen in de omgeving van Delft een
absolute aanrader!
Helpt u mee?
SKKJ helpt door veel verschillende acties de bewoners van Karuna. Ook u kunt hen verder helpen door
geld in te zamelen via verkoop op een rommelmarkt, het organiseren van een sponsorloop, een
inzamelingsactie op het werk, op school, in kerk, vereniging of vriendenkring of op welke manier dan
ook, de bewoners van Karuna zijn u er dankbaar voor! Voor hulp en advies kunt u bij ons terecht via
onze secretaris: Leopold.Borsboom@skkj.nl

Volg, deel en like onze SKKJ-projecten op Facebook en LinkedIn!






Samenstelling en redactie nieuwsbrief: Gerhard Akkerman, Karin Akkerman Bergsma
Lezersadministratie en verzending: leopold.borsboom@skkj.nl.
Adres: Stichting Kinderen Karuna Jabalpur, p/a Salamanderpad 13, 2623 WZ Delft.
Bankrekeningnummer: NL46 ABNA 0447 9180 87.
www.skkj.nl.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen; meld dit dan bij onze secretaris
leopold.borsboom@skkj.nl.
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