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Van het bestuur
De bouw van het kinderhuis van
Stichting Timeus is in volle gang! Met
deze nieuwsbrief brengen wij u graag
op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. We zijn inmiddels ter
plekke weer goed vertegenwoordigd:
Cees Rijke is opnieuw naar Bali
vertrokken en zal daar de bouw van ons
huis van nabij blijven volgen en
begeleiden.

Dank voor mooie bijdrage

Een kijkje achter het hek
We laten u graag zien hoe de bouw
vordert van ons huis voor de opvang
van kinderen met een visuele beperking
op Bali. In deze nieuwsbrief treft u
daarom veel foto’s aan. Naar
verwachting zullen de werkzaamheden
in het voorjaar van 2014 gereed zijn.
We willen daarna zo snel mogelijk
starten met de opvang. Maar eerst
hebben we nog geld nodig voor een
deel van de inrichting van het huis. We
schatten dat dit ongeveer 5.000 euro
zal zijn. We zijn dan ook nog druk op
zoek naar mogelijkheden voor de
financiering hiervan. Heeft u hiervoor
ideeën? Neem dan gerust contact op
met onze voorzitter Hetty de Rooij: 0628892524.

We ontvingen van de SDB Foundation
een mooi bedrag voor de aanschaf van
een waterzuiveringsinstallatie en een
deel van de inboedel. De SDB
Foundation is actief in de
gezondheidszorg met een tweeledige
doelstelling. Hier in Nederland
investeert de organisatie in startende
en innovatieve ondernemingen. Het
rendement op deze commerciële
activiteiten komt ten goede aan
gezondheidsprojecten in het buitenland.
Op plaatsen en voor projecten waar de
beschikbaarheid van goede zorg niet,
zoals bij ons in Nederland,
vanzelfsprekend is. Meer informatie
over de SDB Foundation en haar
projecten vindt u op
www.sdbfoundation.nl.

Wilt u meer weten over Stichting Timeus? Kijk op www.timeus.nl voor meer informatie en het
laatste nieuws of bel: 013-4637409. Wij begroeten u ook graag als donateur. Elke bijdrage is
van harte welkom op rekening NL40 RABO 0135 0633 96 t.n.v. Stichting Timeus in Tilburg.
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Nog meer steun
Naast de bijdrage van de SDB
Foundation ontvingen we bijzondere
giften ter gelegenheid van verjaardagen
en jubilea. Ook waren er de afgelopen
maanden weer diverse bijzondere
acties, zoals verkopen ten bate van
onze stichting. Op deze plaats willen we
iedereen heel hartelijk bedanken voor
de steun die we dit jaar in welke vorm
dan ook ontvingen. We zijn ontzettend
blij met en dankbaar voor uw bijdrage.
Een betere toekomst voor kinderen met
een visuele beperking komt daarmee
weer een stap dichterbij.

Zicht op een mooi nieuw jaar

ANBI en fiscaal nummer

Wij wensen u hele fijne feestdagen en
een gezond en voorspoedig 2014 toe.
En we hopen van harte dat we ook in
het nieuwe jaar weer op uw steun
mogen rekenen. Samen bouwen we aan
een mooie toekomst!

Zoals u waarschijnlijk weet is onze
stichting erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dit
betekent dat uw giften fiscaal
aftrekbaar zijn. Per 1 januari 2014 zijn
wij verplicht ons fiscaal nummer
kenbaar te maken. Dit nummer is
818499515.

Wilt u meer weten over Stichting Timeus? Kijk op www.timeus.nl voor meer informatie en het
laatste nieuws of bel: 013-4637409. Wij begroeten u ook graag als donateur. Elke bijdrage is
van harte welkom op rekening NL40 RABO 0135 0633 96 t.n.v. Stichting Timeus in Tilburg.

