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St.Dialoog Naarden heeft de ANBI status
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Vrolijk
Pasen !!

GIFTEN
G
I
F
T
E
N

* Anoniem (stichting)
* Dames Hilversum
(voedselpakketten)
* Anoniem
* Remonstrantse Gem.N-B
* fam. Haye
* Reginafonds

€ 11.200
€ 1.000
€ 2.000
€ 1.000
€
500
€
250
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Alle gevers onze hartelijke dank!

PERIODIEKE GIFT 100% AFTREKBAARl
ls u regelmatig giften doet aan uw contactgezin of
aan een project van Dialoog kunt u overwegen om
dit als periodieke gift in geld te doen. Deze zijn
namelijk voor de volle 100 % aftrekbaar, dus zonder
drempel. De voorwaarden zijn dat u zich voor minimaal
5 jaar vastlegt en u dit via een speciaal formulier bij
Dialoog meldt. Een deel van het formulier behoudt u zelf
en moet u bij eventuele controle door de Belastingdienst
kunnen tonen; ook Dialoog krijgt het formulier. Als u op
de site van de Belastingdienst bij ‘Zoeken’ invult:
‘periodieke gift in geld’ kunt u alle nodige informatie
krijgen en het formulier downloaden. Het RSIN-nr van
Dialoog is 807422460. Een periodieke gift hoeft u niet
perse ineens te doen, u kunt deze ook spreiden over de
kwartalen, bijvoorbeeld als u uw
contactgezin wilt
steunen. Er zijn reeds diverse donateurs die u voorgingen!
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PaÕte
Fericit !!

Uw belastingaangifte 2020:
Dialoog heeft de ANBI-status: giften zijn aftrekbaar voor
uw belasting. Dialoog staat bij de Belastingdienst genoteerd
als Stichting Dialoog, gevestigd te Naarden. U kunt dit
desgewenst checken via deze link :

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/
anbi_zoeken
Indien u giften heeft gedaan aan de Stichting Dialoog kunt u
dit bij uw aangifte vermelden. Typ dan in het vak ‘Gift aan...”
Stichting Dialoog 80742246 en dan klikt u op ‘Stichting
Dialoog’ die door het aangifteprogramma wordt voorgesteld.

ONZE PROJECTEN IN 2021
In het kort:
1. Contactgezinnenproject: financiële hulp vier
keer/jaar
2. Onderwijsproject: kinderen van 6-14 jaar;
middelbare scholieren v.a. 15 jaar en
studiebeurzen voor een beroepsopleiding
3. Energie: fornuis+ gasfles : ca.100 Euro/set
4. Huisreparatie/water/gas/elektra

Corona in Roemenië
e ontwikkeling van de pandemie in Roemenië is voor
wat betreft de tweede helft van 2020 en begin 2021
vergelijkbaar met die in Nederland. Het verschil met de
eerste golf was echter veel groter. In het najaar sloeg het
virus pas echt goed toe. Het aantal sterfgevallen is
opgelopen tot bijna 21.000, in verhouding (en absoluut)
meer dan in Nederland.
Lockdown nu minder streng, winkels open, scholen zijn
‘onregelmatig’ gesloten afhankelijk van de mate van besmetting, wel mondkapjes verplicht, een avondklok van 23.00 tot
05.00 uur. De vaccinaties zijn ook hier begonnen, het land
bungelt zeker niet onderaan wat tempo betreft. Ga je naar
Roemenië dan hoef je niet in quarantaine als je al tweemaal
gevaccineerd bent.
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Lente in het Retezatgebergte in Roemenië

