
Beste vrienden van het Don Bosco internaat Sint -Pieters Woluwe, 
 

Wij brengen u goed nieuws.  
 
Sinds enige tijd werken wij vanuit de KAJ werking van het internaat mee aan 
een internaat waar elke jongere zich thuis kan en mag voelen, ook de meest 
kwetsbaren in de samenleving.  
De KAJ Don Bosco wil hen ondersteunen door het opzetten van allerhande 
projecten : een jongerenwerking, een buddywerking, een huiswerkklas, een 
inspraakorgaan voor internen, oud-internen en ouders, … 
 
Jarenlang merken we dat geld soms een groot verschil kan maken voor deze 
jongeren. Daarom richtten wij, in samenwerking met de stichting Pelicano, 
het Fonds Allegria op.  
Allegria, genaamd naar de ‘Club van de Vrolijkheid’, een club die Don Bosco in 
zijn jonge jaren zelf oprichtte om anderen te ondersteunen. Een naam met 
een betekenis dus!   
Via dit fonds kunnen we kinderen en jongeren ondersteunen door de 
aankoop van schoolboeken, laptops, schoolmateriaal, turnkledij … 
broodnodig om een succesvolle schoolloopbaan te kunnen afronden. 

 
Het goede nieuws is dat alle giften op dit Allegriafonds recht geven op een fiscaal attest! 
Alle donaties op de rekening BE70 0689 3760 1825 van Pelicano/Fonds Allegria genereren een 
fiscaal attest vanaf 40,00 €/jaarbasis. Goed vermelden in mededeling: 'Fonds Allegria'. 
 
Extra voordeel in deze coronatijden :  het fiscaal voordeel in 2020 = 

 Tot 20 % i.p.v. 10 % van uw bruto-inkomen komt in aanmerking voor aftrekbaarheid van 
donaties 

 Fiscaal voordeel = 60 % i.p.v. van maximum 40 % vroeger 
Dus het is uiterst voordelig om nog een gift te doen in 2020 om te genieten van dit voordeel. 
60% van uw gift krijgt u terug als fiscaal voordeel.  
 
Laat uw hart spreken, schenk ons de mogelijkheden grootse dingen te doen voor onze jongeren, en 
geniet zelf mee van uw vrijgevigheid, vooral bij deze bijzondere voorwaarden. 
  

 
 
 
 

Wij danken u alvast van harte. 
Men zegge het voort! 

ALLEGRIA! 
 


