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Doelstelling Stichting SAKO
Stichting Steun aan Kinderen Overzee
(SAKO) is opgericht in 1999.
De belangrijkste doelstelling is hulp
bieden aan kinderen, vooral op het
gebied van onderwijs en gezondheids
zorg in derde wereldlanden. Deze hulp
geschiedt ongeacht ras, huidskleur
of religie. De werkzaamheden van
de stichting omvatten het initiëren
van projecten, het onderhouden van
contacten met de projecthouders
en donateurs en het verzamelen
van zoveel mogelijk informatie over
lopende (samenwerkings)projecten.
Stichting SAKO verplicht zich om
alle gelden verkregen uit donaties
volledig te besteden aan structurele
hulpverlening.

Hartelijk dank!
De projecten van SAKO zijn ook een beetje van u, want dankzij uw
donaties kunnen we de verschillende projecten ondersteunen.
Misschien vindt u het fijn om zelf te bepalen waar uw geld aan besteed
wordt en heeft u een voorkeur voor onderwijs of gezondheidszorg.
Dat kan! In deze SAKO Nieuws kunt u lezen, hoe u zelf uw schooltje
kunt adopteren, of een deel daarvan. Tineke en Gert Zonnebeld
hebben al jaren ‘hun eigen schooltje’. Zij vertellen u hier meer over.
Uiteraard besteden we met zorg het gedoneerde geld aan de projecten,
zodat we met zijn allen trots kunnen zijn op de ontwikkelingen binnen
onze partnerorganisaties.
Uw donaties, sponsoring vanuit bedrijven en verschillende acties,
zoals de Vastenactie van de Sint Andreas parochie, helpen ons
om dit alles te kunnen blijven ondersteunen.
Heel hartelijk dank daarvoor.
We hopen dat we blijvend op u kunnen rekenen.
Bestuur van Stichting SAKO
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Adopteer een school voor een
minimumbedrag van € 480 per jaar
Met een donatie van minimaal € 480 per jaar kun je een preschool laten draaien. Dat betekent dat 30 kinderen een jaar
lang onderwijs krijgen. Dat bedrag is inclusief het salaris van
de leraar, onderhoud van de school, sportdagen en tweemaal
per jaar een bezoek van de schoolarts.
De Nederlandse overheid stelt jaarlijks een bedrag van €6.900
beschikbaar per leerling in het basisonderwijs (bron: www.rijks
overheid.nl). Een klas van 30 kinderen kost in Nederland rond de
€ 207.000. In Bangladesh is dit slechts 0,25% van dat bedrag.
De jaarlijkse kosten voor een klas in Bangladesh op een rijtje:
• Salaris van de onderwijzer (inclusief reiskostenvergoeding)
• Coördinatie en lerarenondersteuning (kosten per school)
• Administratiekosten
• Onderwijsmaterialen (boeken, uniform, pennen etc)
• Onderhoud van de school
• Voorlichting voor ouders (inclusief 10-minuten gesprekken)
• Twee Sportdagen en viering Onafhankelijkheidsdag
• Medische keuring (tweemaal) en ondersteuning

€ 290,00
€ 32,00
€ 16,00
€ 132,00
€ 35,00
€ 24,00
€ 32,00
€ 39,00 +

		
		

Totaal
Eigen bijdrage vanuit Bangladesh

€ 600,00
€ - 120,00 -

		

Eindtotaal

€ 480,00

Ouders dragen ook bij
Naast uw bijdrage, is het ten behoeve van de zelfredzaamheid
van de gemeenschappen van belang dat zij zelf ook bijdragen
in de kosten. Dat geeft ownerschip en zeggenschap: ‘Wie betaalt
bepaalt’. In totaal dragen de partners van SAKO €120,00 per
jaar bij aan iedere school (20%). Dit wordt bekostigd via inkomen
generende activiteiten. Ook dragen de ouders bij, zodat zij zelf
investeren in de toekomst van hun kinderen. Maar voor de aller
armsten is het mogelijk om ook hier vrijstelling voor te krijgen.
Extra voor bijscholing en gezonde maaltijd
Natuurlijk kunt u een school ook met meer geld sponsoren.
Een donatie van €600,00 per jaar betekent dat de partner
organisaties de eigen bijdrage kunnen besteden aan eenmalige
uitgaven. Bijvoorbeeld aan bijscholing van de leraren. Voor een
jaarlijks bedrag van € 970 krijgen de kinderen zelfs iedere dag
een gezonde maaltijd op school.
Bent u geïnteresseerd in het adopteren van een school, waar
dankzij u 30 kinderen iedere dag met plezier naartoe kunnen
gaan? Neem dan contact op met SAKO.

•
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400 kinderen
onderwijs dankzij
Zonnebeld Pre-school
Zo’n 400 kinderen hebben tot nu toe onderwijs gehad aan
de Zonnebeld Pre-school van BVDO. Het schooltje in het dorp
Sonirpar in Bangladesh is van groot belang voor de kinderen
en volwassenen van het dorp en voor inwoners uit de directe
omgeving. Er wordt niet alleen les gegeven, er vinden allerlei
(educatieve) activiteiten plaats. Dit jaar bestaat de school
15 jaar. Dat had nooit kunnen gebeuren zonder de steun van
de naamgever, de familie Zonnebeld uit Oostburg.
Gert Zonnebeld is overheidsmedewerker en
zijn vrouw Tineke runt een schoonheidssalon.
Beiden vinden het belangrijk om goede doelen
voor onderwijs te steunen. ‘Ik ben er van over
tuigd dat verandering of verbetering van je
omgeving met goed onderwijs begint’, zegt
Gert. ‘Daarom wilden we graag doneren voor
onderwijs van kansarme kinderen. Vroeger
gaven we geld aan willekeurige goede doelen.
Maar omdat je niet echt weet wat er met het
geld gebeurt, was dat voor ons uiteindelijk
niet zo bevredigend.’
School bouwen is niet duur
Gert kent de oprichter van SAKO, Sjef
Verwilghen, al meer dan 40 jaar. Hij hoorde
over SAKO en vroeg wat het kostte om een
school te financieren. ‘Sjef legde mij uit dat
het bouwen van een schooltje niet duur is,
maar het geld zit ‘m vooral in de exploitatie en
onderhoud. Nou, toen hebben mijn vrouw en
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ik besloten de kosten voor de bouw te betalen
en jaarlijks te doneren voor de exploitatie. Het
schooltje is éénmaal erg beschadigd door een
natuurramp en toen hebben we de reparatie
ook betaald.’
Op de vraag waarom de familie Zonnebeld
juist SAKO steunt, antwoordt hij: ‘Ik ken Sjef al
zo lang en hij is zo oprecht, dat ik zeker weet
dat er niets aan de strijkstok blijft hangen.
Alle donaties komen echt ten goede aan de
kinderen in Bangladesh.’
Belastingvoordeel door ANBI status
SAKO heeft een ANBI status en dat levert
belastingvoordeel op. Sinds 2014 maakt
Gert gebruik van de mogelijkheid om via een
‘Overeenkomst Periodieke Giften’ de donatie
aan SAKO te doen, waardoor hij een grotere
belastingteruggave heeft. Wilt u meer weten
over de ANBI status? Kijk dan op pagina 7 van
deze nieuwsbrief.

•

Docenten in hongerstaking
voor behoud scholen
Kortgeleden zijn honderden docenten in de Bengaalse hoofd
stad Dhaka in hongerstaking gegaan. Zij strijden voor het
behoud van hun scholen. Scholen die veelal door particuliere
instanties zijn opgezet en hebben aangetoond succesvol
te zijn. Zoals de technische school (VTC) van Aloshikha.
Leraren van het VTC streden daarom mee en gingen ook in
hongerstaking.
De Bengaalse regering belooft al jaren om
de loonkosten van succesvolle scholen over
te nemen. Maar in de praktijk is er nog niets
van terechtgekomen. Ondertussen doen deze
scholen er alles aan om het hoofd boven water
te houden. Ze zijn daarbij erg afhankelijk van
donateurs en sponsors. Ook het VTC.
Het VTC heeft in de bijna 10 jaar dat het
bestaat, bewezen succesvol te zijn. Ieder jaar
ronden 110 kinderen het examen af. Echter,
door de afhankelijkheid van particuliere gelden
is de toekomst van het VTC onzeker. Wanneer
de regering de loonkosten overneemt, is het
voortbestaan van het VTC gegarandeerd.
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Regering belooft ondersteuning
Doordat de regering de particuliere scholen zo
lang aan het lijntje hield, was uiteindelijk de
maat vol en zijn de leraren in actie gekomen.
Eerst met demonstraties, later ook met een
hongerstaking in de hoofdstad Dhaka. Met
resultaat! Na een paar dagen zegde de premier
van Bangladesh toe dat de overheid nieuwe
scholen gaat ondersteunen. Dit biedt weer
hoop voor de toekomst en samen met de
leraren kijken we uit naar het nieuwe financiële
boekjaar dat in Bangladesh op 1 juli begint.
Dan wordt duidelijk of de regering de belofte
van eerder dit jaar echt nakomt.
Hoog op agenda
Zowel de huidige als de vorige regering hebben
technisch onderwijs hoog op de agenda staan.
Aloshikha heeft de overheid de afgelopen
jaren daarom nauw betrokken bij het reilen en
zeilen van het VTC. Daardoor heeft de school
al eerder wat overheidssteun ontvangen, zoals

. . . er veel
gestaakt wordt in Bangladesh?
De constitutionele democratie van Bangladesh is nog jong.
Zij dateert uit 1971. Een democratie vestig je niet in een dag
en geschreven grondrechten moeten eerst in de praktijk
worden verwezenlijkt. Er is echter een vrijheid die al decennialang bij Bangladesh hoort en die onlosmakelijk met politiek
en cultuur verweven is: het recht om te demonstreren en te
staken.

De meeste politieke vernieuwingen in
Bangladesh zijn begonnen met grootscheepse
studentenstakingen, en ook de vakbeweging
kent een bewogen geschiedenis. Het recht
om te staken is van iedereen. Zo gingen in
de tijd dat wij in Bangladesh woonden
honderden bedelaars de straat op om hun
10 eisen kracht bij te zetten. Deze bestonden
onder andere uit een minimumbedrag ‘per
gift’ en het recht om bij mensen thuis aan te
bellen. Onder de stakers bevonden zich veel
mensen die door beperkingen en oude wonden
niet konden werken: blinden, mensen met
geamputeerde ledematen en scheefgegroeide
breuken enzovoorts. Dit maakte de optocht
des te indrukwekkender.
Openbaar leven valt stil
Stakingen worden ook ingezet door oppositie
partijen. Deze stakingen komen zo veelvuldig
voor - vooral in verkiezingstijd - dat er in
Bangladesh een apart woord voor is: Hartel.
Tijdens een hartel valt het openbare leven
stil. Er is geen verkeer - en daardoor geen
handel -, geen school en geen werk. De duur
van een hartel varieert van een dag tot soms
wekenlang en werkt ontwrichtend voor het
sociale leven en de economie. De staking
wordt daarom niet door iedereen ondersteund,
maar vaak afgedwongen door knokploegen
in dienst van de oppositie. Mensen blijven
thuis uit angst. Slechts de mensen die zonder
dagloon niet overleven, trotseren het risico op
geweld.

bijdrages in schoolkosten (boeken) en officiele
erkenningen van vakrichtingen zoals lassen en
computer operator.
De belofte om extra geld vrij te maken voor
de loonkosten van leraren is de overheid nog
niet nagekomen. Gelukkig hebben we al die
tijd verder kunnen gaan door de bijdragen van
onze donateurs, bedrijven als ASML en dit jaar
opnieuw de Heilige Andreas Parochie van West
Zeeuws-Vlaanderen die in de toekomst van het
VTC blijven geloven!

•

Staken voor goed onderwijs
In deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
over de hongerstaking van leraren en school
directeuren. Zij willen de regering dwingen
hun belofte om technische scholen zoals het
VTC financieel te ondersteunen na te komen.
Hongerstaking is een machtig middel. De
boodschap: ‘Onderwijs is net zo belangrijk als
water en brood’. Wij hopen dat de regering
van Bangladesh deze leraren tegemoet komt,
zodat ook de leraren van Aloshikha hun salaris
van de overheid mogen ontvangen.

•
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Ruim € 4.800,00 voor SAKO
door Vastenactie
Het Eigen Doel project Vastenactie Caritas van de Heilige Andreas Parochie
in West Zeeuws-Vlaanderen heeft dit jaar meer dan €4.800,00 ingezameld
voor SAKO. De stichting gebruikt het geld voor de technische school (VTC)
van Aloshikha.

De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool
St. Bavo in Oostburg brachten gedreven ruim
€325,00 bij elkaar, nadat zij geïnspireerd
waren geraakt door de presentatie die SAKO op
hun school hield. Tijdens de presentatie viel bij
sommige leerlingen het kwartje, dat we het hier
in Nederland toch echt goed hebben. Een leer
ling uit groep 8 concludeerde na de presentatie:
‘Oh als ik dus een jaar niet naar school ga, dan
kunnen er in Bangladesh voor dat geld wel
100 leerlingen een heel jaar naar school. Nou,
dan sla ik wel een jaartje over hoor!’
Een leerling uit groep 7 vroeg of het een idee
was om onze oude schoolboeken dan maar op
te sturen naar Bangladesh, zodat de kinderen
daar in ieder geval boeken hadden om uit te
leren. Toen ik zei dat dat niet zo handig was,
omdat Bengaalse kinderen geen Nederlands
kunnen lezen, antwoordde zij: ‘Dan ga ik ervoor
zorgen dat ze geld hebben om daar boeken te
kopen’.
• j u n i 2 0 18

Paaseieren
Door de kinderen van De Meerstromenschool
uit Groede werden paaseitjes verkocht en dat
leverde een bedrag op van bijna €800,00.Op
deze school gaf SAKO vorig jaar een presentatie
en ook deze kinderen waren zeer enthousiast.
Vastenactiemiddag
Tijdens de vastenactiemiddag in de Eligiuskerk
te Oostburg werd er ruim €875,00 opgehaald.
Er was taart te koop, bezoekers konden spullen
kopen op de hobby- en vintagemarkt en lootjes
kopen. Een gezellige, geslaagde middag die ook
nog eens muzikaal ondersteund werd door ‘Puur
Toeval’.
Tijdens deze middag werd ook het Eigen Doel
project door een bestuurslid van SAKO middels
een presentatie onder de aandacht gebracht.
Alle vrijwilligers en kinderen: nogmaals hartelijk
dank voor jullie inzet voor ‘ons’ Eigen Doel!

•
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SAKO dankt de ASML Foundation
De ASML Foundation was de afgelopen twee jaar gefungeerd
medesponsor van het Vocational Training Centre (VTC) van
Aloshikha, voor een totaalbedrag van €15.000. Dankzij deze
bijdrage kon de technische school voortbestaan, en hebben
zo’n 120 leerlingen hun tweejarige opleiding met succes
afgerond.
De ASML Foundation is gelieerd aan de succesvolle
chipfabrikant ASML. ASML richt zich op technische innovatie
en diversiteit. Zowel binnen het bedrijf als in de projecten van
de Foundation wordt deze visie dagelijks in praktijk gebracht.
De belangrijkste doelstelling van de ASML Foundation is
het realiseren van toegankelijkheid en gelijke kansen in het
onderwijs voor iedereen.
Leerlingen en onderwijzers van het VTC zijn dankbaar voor
deze steun. Door de bijdrage van de ASML Foundation is de
bestaanszekerheid van de technische school een stap dichterbij
gekomen.

•
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ANBI schenkingsregeling Belastingdienst

Schenkingscalculator

Via de ANBI schenkingscalculator kunt
u uw belastingvoordeel berekenen.
Een rekenvoorbeeld:
Stel u heeft een modaal inkomen van
€ 37.500 per jaar en doneert jaarlijks een
bedrag van € 120 aan SAKO. Dan betaalt
u in werkelijkheid € 70 en heeft u een
belastingvoordeel van € 50.

Overeenkomst afsluiten

Wilt u dit belastingvoordeel? Sluit dan de
overeenkomst af, waarin u aangeeft mini
maal vijf jaar deze donatie te doen. Deze
overeenkomst wordt door stichting SAKO
geregistreerd en krijgt een transactie
nummer dat u bij uw belastingaangifte
invult.
Op www.stichtingsako.nl (menu Steun
SAKO) kunt u de overeenkomst en de
schenkingscalculator downloaden.
Natuurlijk is het secretariaat van SAKO u
hierbij graag van dienst om de formulieren
in te vullen en u ter ondertekening toe te
sturen.

Nieuwe Europese privacywetgeving
Sinds 28 mei 2018 geldt de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).
Deze nieuwe wet geeft u als persoon meer
privacyrechten. Ook als het om SAKO gaat.

Privacy protocol

SAKO is verplicht om een privacy protocol te publiceren. U
vindt dat protocol op onze website www.stichtingsako.nl.
Gebruik gegevens

Stichting SAKO heeft een eigen database, met daarin
gegevens van alle donateurs. Zoals adresgegevens,
mailadres en telefoonnummer. SAKO gebruikt deze
database uiteraard alleen ten behoeve van de stichting.
Heeft u er toch bezwaar tegen dat uw gegevens in onze
database worden opgenomen, wilt u ons dat dan via
mail (info@stichtingsako.nl) laten weten?
Heeft u geen bezwaar? Dan hoeft u niets te doen.
Besluit SAKO Nieuws: Dit SAKO Nieuws geeft in grote
lijnen de projecten aan, die onder handen zijn. Voor al deze projecten is
Stichting SAKO sterk afhankelijk van uw hulp. Zonder uw bijdrage kunnen
deze projecten niet tot stand komen. Het stichtingsbestuur dankt u hartelijk
voor uw trouwe bijdrage. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Stichting SAKO IBAN NL14 ABNA0540357820
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sponsoring ontwerp Studio Jesse, Velsen-Zuid

De Belastingdienst maakt het mogelijk
dat u als donateur een overeenkomst kunt
afsluiten met een ANBI geregistreerde
stichting, zoals SAKO. Op die manier kunt
u uw geschonken bedrag aftrekken.

Het voordeel is uiteraard afhankelijk
van uw inkomen en leeftijd. Bij deze
zogenaamde periodieke giften geldt geen
drempelbedrag. Dat is bij de ‘gewone
giften’ wel van toepassing.

sponsoring drukwerk Johan en Marijke Robesin, Hoek

Een aantal donateurs schenkt jaarlijks bedragen
tussen de € 100 en € 600 per jaar aan SAKO.
Zij kunnen dit opgeven aan de Belastingdienst
en zo belastingvoordeel hebben.

