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Kemail: stichtingdialooghollandromania@gmail.com

www.stichtingdialoog.com 

Bankrek.NL92RABO0343711109

             K.v.K. te Hilversum nr. 41195126

St.Dialoog Naarden heeft de ANBI status

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

PERIODIEKE  GIFT  100%  AFTREKBAAR 

Als 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 voor-

waarden 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  (waar om gevraagd wordt) 

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! 

             

   G I F T
*WM de Hoop stichting    € 5.000   

   (onderwijs)

 

en nog enkele kleine donaties

Alle gevers onze hartelijke dank!

     

  DE CORONA-EPIDEMIE IN ROEMENIË

In Roemenië werd al vroegtijdig in maart een lockdown

afgekondigd. Café’s, restaurants, theaters, winkels

behalve supermarkten, scholen, alles ging op slot.

Alleen met schriftelijke toestemming mochten de mensen

de straat op om een boodschap te doen, mèt mondkapje.

Niet noodzakelijke verplaatsingen werden verboden.

Roemenië kreeg al snel code oranje. Roemenen die

vanuit allerlei West-Europese landen naar Roemenië

kwamen om Pasen te vieren stonden eerst dagen aan de

grens en   moesten daarna 14 dagen in

quarantaine. Dit leek zijn vruchten af te

werpen. Het aantal

besmettings- gevallen en

doden door toedoen van

corona lag betrekkelijk

laag, veel lager dan in

Nederland met toen al meer dan

5.000 doden. Zo waren er op 12 mei in Roemenië

‘slechts’ 15.000 besmettingen en een kleine duizend

doden. Wel werd er weinig getest en liet de registratie

van de doodsoorzaak zeer te wensen over. Het is

waarschijnlijk dat er toen meer doden door corona zijn te

betreuren dan officieel gemeld. Bij nogal wat contact-

gezinnen werkt een vader of moeder in het buitenland.

Door de coronamaatregelen werden velen van hen naar

huis gestuurd (waarbij ook nogal eens het virus en pas-

sant werd meegenomen). Dit heeft geleid tot groot verlies

aan inkomen. In Roemenië staat er niet direct een so-

ciaal vangnet klaar om de nare gevolgen op te vangen.

Tweede golf
Net als in de rest van Europa bleef ook Roemenië geen

tweede golf bespaard. Als u dit leest zal het aantal

sterfgevallen opgelopen zijn tot 7000 á 8000. Het zorg-

systeem staat onder nog veel hogere druk. De tweede

golf wordt veel minder goed opgevangen dan de eerste.

Wat daarachter zit is niet duidelijk. De maatregelen zijn

hetzelfde, maar het kan zijn dat de mensen deze minder

serieus nemen net als bij ons. De provincie Buzãu,

waarin Râmnicu Sãrat ligt, heeft gelukkig minder

patiënten en doden dan gemiddeld. Op dit moment zijn

de scholen nog open. Als deze weer

moeten sluiten betekent dit voor veel

leerlingen van onze doelgroep

einde onderwijs, want zonder

stroom/internet in huis begin je

niks natuurlijk.


