Beste adoptieouders, dit geeft u een inzicht van hoe de post in India extra porto kosten rekent voor
de pakketten.
Met betrekking tot het versturen van pakjes van adoptieouders aan hun financiele adoptiekinderen
heb ik, Br. Sebastian, een gescande kopie van de postkantoorberekening van de extra kosten
bijgevoegd. Dit geeft u inzicht van hoe de post extra geld rekent voor de pakketten. Er zijn een aantal
factoren die meespelen bij de berekening van de extra betaling. Als het pakket door de douane gaat,
berekenen ze de waarde van de artikelen en heffen ze douanerechten en rekenen ze daarnaast ook
nog een vergoeding voor hun beoordelingswerk. Alle post naar de financiele adoptiekinderen komt
aan in de stad Chennai gaat dan naar Madurai en gaat vervolgens naar het kantoor van SJDT, dit is in
de plaats Genguvarpatti . De afstand naar Genguvarpatti is 64 km. En het is een uur en drie kwartier
rijden, als het niet te druk is. Ook dit wordt sinds kort berekend en de Indiase postdienst heeft, met
toestemming van de regering, onlangs het tarief herzien en verhoogd. De enige post waar we geen
extra porto kosten voor moeten betalen is een briefkaart of brief. Voor alle andere pakketten
worden we gevraagd om extra kosten te betalen. Hoe groter en waardevoller de pakketjes zijn hoe
meer extra porto kosten.
Als we jullie pakjes hebben ontvangen sturen we jullie
een mail met het verzoek om de extra porto kosten te
betalen. We kunnen dit onmogelijk zelf betalen want
dit gaat dan ten koste van de adoptiegelden. Wij
ontvangen van de post het bericht over het betalen
van de extra portokosten en moeten binnen twee
dagen reageren. We vragen jullie dan ook vriendelijk
om binnen twee dagen te reageren of jullie die extra
kosten willen betalen. Zodra we het antwoord hebben
ontvangen dat jullie akkoord gaan betalen wij de extra
kosten en kunnen jullie dit bedrag overmaken op de
rekening van Childrenshome met vermelding van:
Portokosten-naam van het kind- en het Chn. Stichting
Childrenshome draagt zorg voor de betaling aan SJDT.
Wat betreft de replay letters, het is mogelijk dat het
wat langer duurt dan normaal. Sommige pakketten
lopen vertraging op door het ontbreken van reguliere
vluchten als gevolg van covid-19.
Ik hoop dat ik hiermee wat duidelijkheid heb kunnen
geven.
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