Regels en tips voor het versturen van post!
februari 2022

Zoals we jullie al eerder hebben laten weten zijn de regels voor het versturen van post naar
India enorm aangescherpt. Alle post moet in India ingeklaard worden. Voor documenten,
kaarten en brieven, betaal je geen btw en invoerrechten. Voor pakjes betaal je 21 procent
btw plus invoerrechten. De douane bepaalt de waarde van het pakket, ze scannen alle post
om te zien wat erin zit. Dus geef eerlijk aan wat erin het pakje zit en ook de waarde van de artikelen in het pakket.
Verstuur je een brief of kaart, dit brengt geen extra kosten mee maar al doe je er maar een doosje paperclips in dan
heeft het al waarde en moet er extra betaald gaan worden. Hoe groter je pak en hoe duurder de geschenken zijn hoe
meer je moet betalen.
Wat zijn de mogelijkheden?
1- In de dorpen waar we werkzaam zijn wordt door de gezinnen geen gebruik gemaakt van online winkelen, de
gezinnen hebben hier eenvoudig geen geld voor. Maar Childrenshome, Deet en Sjdt willen de adoptieouders die
pakketjes versturen wel de mogelijkheid geven dit op een voordeligere manier te doen. Amazon en Flipkart zijn de
twee populairste online winkelsites in India maar ook de overige online winkelsites zijn aan te bevelen.
Amazon - https://www.amazon.in/
Flipkart - https://www.flipkart.com/
Myntra - https://www.myntra.com
Ajio - https://www.ajio.com
Meesho - https://meesho.com
Firstcry - https://www.firstcry.com/
Hopscotch - https://www.hopscotch.in/
Westside - https://www.westside.com/
De voorwaarden voor het versturen van pakjes.
Het is toegestaan om eenmaal per kwartaal een pakje te versturen maar geen dure en geen kostbare cadeaus.
Hiermee willen we echt jaloezie onder de kinderen en de gezinnen voorkomen. En natuurlijk ontvang je een replay
letter met foto van je financieel adoptiekind terug.
2- Eenmaal per kwartaal een extra donatie.
In overleg met Sjdt en Deet hebben we besloten dat een extra donatie per kwartaal mogelijk is. Voor de
dorpskinderen gaat in overleg met de gezinnen gekeken worden waar op dat moment behoefte aan is. Sjdt en Deet
kopen de spullen waar behoefte aan is op de lokale markt en bij de lokale shops en zorgen ervoor dat het bij de
gezinnen komt. Voor de kinderen in de weeshuizen wordt overleg gepleegd met de kinderen en de wardens. U kunt
uw extra donatie overmaken met vermelding van: cadeau, naam van het kind en het Chn. Het is zeer belangrijk om
dit te vermelden anders weten we niet voor welk kind het bestemd is. En natuurlijk ontvang je een replay letter met
foto van je financieel adoptiekind terug.
3- Pakket versturen vanuit Nederland.
Childrenshome, Deet en Sjdt hebben hier geen problemen mee maar de adoptieouders moeten begrijpen dat we
niets kunnen doen aan de extra portokosten die betaald moeten worden. Ook blijft het risico bestaan dat er
pakketten worden opengemaakt en er geschenken in de pakketten ontbreken of dat er pakketten zijn die helemaal
niet aankomen, dit is de verantwoording van de adoptieouders. Sjdt, Deet en Childrenshome zijn hier niet
verantwoordelijk voor.
4- Geen extra geschenken maar ondersteun nog een kind.
Je kunt er ook over nadenken om geen geschenken te sturen maar alleen een kaart of brief te versturen. En voor het
geld wat je anders kwijt bent aan geschenken en portokosten een extra kind te ondersteunen.

Investeren in kinderen is investeren in een betere toekomst voor iedereen.
Elk kind heeft recht op onderwijs. Dat staat zo in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Onderwijs
is belangrijk voor ieder kind, maar voor meisjes in het bijzonder. Een laag opleidingsniveau bij meisjes heeft namelijk
niet alleen negatieve gevolgen voor henzelf, maar ook weer voor hun kinderen. Onderwijs zorgt niet alleen voor
betere kansen op een fatsoenlijke baan met een goed inkomen, maar staat ook in relatie tot vermindering van
problemen als kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Een opleiding geeft een betere garantie op een baan,
voldoende inkomsten en zelfstandigheid. Juist meisjes kunnen het verschil maken als ze de kans krijgen naar school
te gaan. Want met een jaar extra onderwijs verdienen zij later 11 procent meer. Daarnaast wordt de kans dat een
meisje op jonge leeftijd trouwt of kinderen krijgt kleiner. Door onderwijs kan een meisje zich ontwikkelen en heeft ze
later meer kans op een eigen inkomen. Dit inkomen kan ze gebruiken voor haar dagelijkse levensbehoeften, goede
gezondheidszorg en een fijne leefomgeving. Goed onderwijs leidt dus tot minder armoede. Geschoolde meisjes
kennen namelijk hun rechten en zijn hierdoor mondiger en weerbaarder. Bovendien zijn ze later minder afhankelijk,
omdat ze grotere kans hebben op werk, waarmee ze voor hun toekomstige kinderen kunnen zorgen. Een voltooide
schoolopleiding is dus het beste wapen tegen de wereldwijde armoede.
We hopen dat deze tips en regels naar ieders tevredenheid zijn.
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