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structurele hulp

Zuid-Afrika
Tanzania
Haïti
Oeganda
eSwatini (Swaziland)
Lesotho
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noodhulp

Filipijnen
Nepal
Haïti
Mozambique
Zuid-Afrika
Oeganda

eenmalige hulpverlening

Bosnië
China
Sri Lanka
Malawi
India

bouw dan een langere tafel en geen
hogere muur.’ U die deze nieuwsbrief
ontvangt heeft ooit gegeven of /en
geeft nog steeds. Dank u wel voor
die langere tafel. Voor uw bereidheid
om te delen. Alleen samen kunnen wij
hoop geven aan een moeder zoals
Lucia en haar kinderen.

Voorwoord
Kinderen zijn
zo kostbaar!
Met stichting Hart voor
Kinderen zetten we ons in
voor kinderen. Niet voor
niets draagt onze stichting
ook die naam. We hebben
een hart voor kinderen.
“Moeder zijn betekent dat
je in elke situatie, altijd
voor je kinderen zorgt. Dat
je hen voorziet in wat ze
nodig hebben en meer dan
dat. Helaas kan ik dat niet.”
Aan het woord is Lucia,
moeder uit Oeganda van
3 dochters en een zoon.
Ze werkte als dagloner in
een steengroeve. Sinds de
coronapandemie uitbrak,
viel veel van dat werk weg.
“Hoe meer ik nadacht
over hoe ik de dagen door
moest komen en hoe ik aan
eten moest komen, hoe
wanhopiger ik me voelde.”
Een mooie opmerking die
ik laatst las is: ‘Als je meer
bezit dan je nodig hebt,

Een kind dat opgroeit in armoede is
extreem kwetsbaar. Het heeft vaak
niet die kans om zich volledig te ontwikkelen. Terwijl ieder kind toch telt
en recht heeft op een goede start en
hoop op een goede toekomst om die
persoon te worden waar hij/zij van
droomt.
Onze missie is kwetsbare, kansarme
kinderen te beschermen, een veilig
thuis te geven, weer een kind te kunnen laten zijn en een kans te geven
om zich te ontwikkelen. Door de pandemie is de nood groter dan ooit en
daarom willen we zo graag nog heel
wat meer kinderen verbinden aan een
sponsor. Geeft u onze missie door?
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Deze nieuwsbrief staat vol met foto’s
omdat we u zo graag willen laten zien
en laten ervaren hoe geweldig het is
wat u doet voor kinderen.
Wat hebben we deze coronaperiode
veel mogen uitdelen aan voedselpakketten. En dat doen we nog steeds!
Ongelooflijk, echt ongelooflijk bedankt!!! (Zie pag. 10 en 11 en 12)
We konden zelfs in deze corona periode een kleuterschool bouwen en al
grotendeels inrichten. (Zie pag. 4 en
5). Naaimachines in Oeganda en
Tanzania geven (pag.13). Kortom
dank voor alle bemoedigingen hier
en in de landen waar we hulp mogen
verlenen.
Op onze website kunt u diverse filmpjes zien van het uitdelen van de
voedselpakketten.
Een blijdschap die we via papier
niet goed kunnen overbrengen. Via
ons emailnieuwsbrief laten we elke
maand ook filmpjes zien. Mocht u
die nog niet ontvangen geef dan uw
emailadres aan ons door.
Met een hartelijke groet,

Erna Neuteboom
Initiatiefnemer
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Update Kinderdorp
Bouw Kleuterschool Masuliita Oeganda

Door een donatie werd Hart voor Kinderen drie jaar geleden in het bezit gesteld van een
bouwkavel ter grootte van ongeveer 4,5 hectare. Het doel en de droom van de lokale
bevolking is de bouw van een kinderdorp bestaande uit een kleuter- en basisschool en
een kliniek. We hopen vele kansarme (wees) kinderen op deze kleuter school en straks de
basisschool de kans te geven zichzelf te kunnen ontwikkelen.

Op 1 juni 2020 werd een start gemaakt met
de bouw van de kleuterschool en wat zijn we
blij dat we u kunnen vertellen dat ondanks
de pandemie er in het afgelopen jaar gewoon
is doorgebouwd. Wat geweldig dat de
kleuterschool nu zo goed als klaar is.

Nadat het gebouw er stond is er snel een begin
gemaakt met de inrichting van de eerste drie
lokalen die nu klaar zijn voor gebruik! En om
de school zijn een moestuin, een speeltuin en
watervoorzieningen aangelegd.
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in Masuliita, Oeganda
De kleuters staan te trappelen maar door de pandemie mogen
op dit moment alleen de hogere klassen naar school. Binnenkort
mag de kleuterschool geopend worden en kunnen de eerste
kleuters beginnen aan hun nieuwe schoolloopbaan!
Wilt u een partner van ons worden in de verdere ontwikkeling
van dit kinderdorp?
Uw hulp is van harte welkom! We willen straks heel graag
verder met bijvoorbeeld de bestrating rondom de kleuterschool,
de inrichting van de andere leslokalen zoals stoelen, banken,
lesmateriaal en natuurlijk de basisschool.
Nog 2 klassen moeten ingericht worden met meubilair
zoals schoolborden, bankjes, stoelen, boekjes, speelgoed en
keukengerei. Voor een bedrag van €1.500,00 kan een leslokaal
volledig worden ingericht. Uw hulp is van harte welkom!
Namens de lokale bevolking danken we alle donateurs die met
een grote of kleine bijdrage aan de totstandkoming van deze
kleuterschool hebben bijgedragen.

Watervoorziening en gate house
Ter ondersteuning van het kinderdorp was er eerder
al een waterpomp aangelegd. Na een nieuwe boring
kon nu ook een productiepomp en een watertank
geïnstalleerd worden die de school voorziet van water.
Bij de ingang van het schoolterrein is een gate
house gebouwd om de veiligheid van de kinderen te
waarborgen. Iedereen die naar school wil of de school
verlaat moet zich eerst melden bij de beveiliger om
zich te registreren.
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ONDERWIJS IS EEN SPEERPUNT VAN HART VOOR KINDEREN
Onderwijs is voor kinderen de enige kans op een betere
toekomst. Daarom helpt Hart voor Kinderen arme en
kwetsbare kinderen in Oeganda naar school te gaan.
De kinderen krijgen op school naast goed onderwijs drie
maaltijden per dag, een schoon bed, kleding, medische zorg,
veiligheid en liefdevolle verzorging. Met uw steun helpt u
indirect ook hun eventuele familie.
Om u een indruk te geven welke kinderen aan onze zorg zijn
toevertrouwd hier een paar voorbeelden:
JOSHUA, VICENT EN LOUIS, verloren hun moeder 3 maanden
na de geboorte van Joshua. Hun vader bleef soms dagenlang
weg om eten te zoeken voor zijn kinderen en is uiteindelijk
weggebleven. Vicent, toen 8 jaar, verzorgde zo goed
als hij kon zijn kleinere broertjes. De kinderen hadden
hongeroedeem buikjes toen we hen ontmoetten. We zijn
enorm dankbaar dat deze 3 kinderen in ons Moeder en
Kind project in Kakiri konden worden
opgenomen. Joshua kent helemaal geen
moederliefde en is na onze ontmoeting
eerst een tijd bij een pleegmoeder
opgevangen geweest. Nu is hij groot
genoeg om samen met zijn broers naar
school te gaan. Daar krijgen de jongens drie
maaltijden per dag, veiligheid, zorg, kleding,
scholing een matras etc. De pleegmoeder
van Joshua zorgt ook voor Louis en Vicent
als zij in de vakantieperiode naar ‘huis’ gaan.

BARBARA is een meisje van 4
jaar dat werd achtergelaten
bij de poort van ons ‘Moeder
en Kind Centrum’ in Kampala.
Van haar ouders of andere
familie is niets bekend.
Barbara is een lief klein
meisje. Ze is te stil voor haar
leeftijd maar heeft dan ook
veel meegemaakt om te
verwerken. Ook zij heeft een
pleegmoeder gekregen en
gaat inmiddels naar school.
VIANNY’S vader stierf toen hij 1 maand oud was.
Zijn moeder kon dit niet aan, en is toen gaan
drinken. Omdat Vianny nog borstvoeding
kreeg, heeft dit zijn gezondheid aangetast.
Toen Vianny drie maanden oud was werd hij
bij zijn oma achtergelaten. Oma is al oud
en heeft veel moeite om ook maar
1 maaltijd per dag bij elkaar te
sprokkelen. Ze heeft al helemaal
geen geld voor school. Dankzij hulp
van sponsors kan Vianny nu wel naar
school en hoeft hij zich geen zorgen
meer te maken over zijn eten. Waar hij
veilig is en goede zorg ontvangt. Oma is
intens dankbaar dat haar kleinzoon zo’n
geweldige kans heeft gekregen.

LAAT DEZE KINDEREN NIET LANGER OP DE WACHTLIJST STAAN
Op pagina 7 hiernaast ziet u dat wij actievoeren om tenminste 10 kinderen uit Masuliita (in de buurt van Kampala)
naar school te helpen. Helpt u ons mee de cirkel van armoede te doorbreken? Donateurs krijgen één keer per jaar
een update over het kind dat zij sponsoren.
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30 cent per dag
Dank u wel voor uw ondersteuning in dit Coronajaar waarin wij namens u duizenden
voedselpakketten mochten uitdelen aan families en kinderen. Hun dankbaarheid en blijdschap is
niet in woorden uit te drukken! (zie www.hartvoorkinderen.nl/video)
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De scholen zijn weer geopend. Een groot feest voor de kinderen die naar school kunnen. Maar
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Laat deze kinderen niet langer op de wacht lijst staan…
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Ag her
Hiernaast enkele namen van kinderen op een lange wachtlijst die ook heel graag naar school zouden
Est ria
willen… Voor 30 cent per dag kunnen we hen een veilig onderdak, 3 maaltijden per dag en onderwijs
o
geven.
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Help Hart voor Kinderen de cirkel van armoede te doorbreken en wordt donateur! Al vanaf 30 cent per dag
(€9,- p. mnd) helpt u mee in de zorg voor een kind die de kans krijgt op een betere toekomst voor zichzelf maar ook
voor zijn of haar familie. Met opvang en onderwijs op weg naar zelfredzaamheid!

Met de bijgevoegde machtigings- of acceptgirokaart kunt u uw hulp voor de kinderen aan ons duidelijk maken. Dank u wel!

Aﬂevering 1 - Remember me
Tijdstip

Herhaling

Tijdstip
4:30u; 12:00u

za 12 jun. 2021

20:30u

zo 13 jun. 2021

wo 16 jun. 2021

22:30u

do 17 jun. 2021

4:00u

vr 18 jun. 2021

20:00u

za 19 jun. 2021

13:30u

Aﬂevering 2 - Wonderen bestaan
Tijdstip

Herhaling

Tijdstip

20:30u

zo 20 jun. 2021

4:30u; 12:00u

wo 23 jun. 2021

22:30u

do 24 jun. 2021

4:00u

vr 25 jun. 2021

20:00u

za 26 jun. 2021

13:30u

za 19 jun. 2021

In de maand juni zendt de TV-zender Family 7
3 TV-reportages uit over de armoede en
de hulpverlening van Hart voor Kinderen in
Oeganda.
U kunt de TV-reportages op de volgende dagen
en tijdstippen bekijken.

Aﬂevering 3 - Groeien naar zelfredzaamheid
Tijdstip

Herhaling

Tijdstip

za 26 jun. 2021

20:30u

zo 27 jun. 2021

4:30u; 12:00u

wo 30 jun. 2021

22:30u

do 1 jul. 2021

4:00u

vr 2 jul. 2021

20:00u

za 3 jul. 2021

13:30u
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Zuid-Afrika

Haïti

In Zuid-Afrika en Haïti sponsoren we pleeggezinnen.

(I.v.m. privacy zijn namen gefingeerd)

Zuid Afrika
HIV bij tieners…

Wie wonen er zoal in een
pleeggezin …
Een pleegmoeder…
Doris is een pleegmoeder van een
gezin in Zuid-Afrika. Zij verzorgt haar
pleegkinderen al ruim 10 jaar met enorm
veel liefde. Ze is trots op ‘haar’ jongens.
Ze neemt haar taak zeer serieus en de
kinderen, inmiddels tieners, lopen er
altijd netjes en goed verzorgd bij. Ze
voelen zich gehoord en veilig. Een stabiel
gezin. Doris is een gezellige en vrolijke
vrouw. De jongens houden veel van haar.

door de zware verwaarlozing werden
zij opgenomen. Beide broertjes zijn HIV
geïnfecteerd. De kinderen hebben veel
meegemaakt en krijgen hulp om hun
verleden te verwerken. Ze mogen nu
opgroeien in een veilig gezin waar ze
liefde en zorg ontvangen.

Nu aidsremmende middelen beschikbaar
zijn in Zuid-Afrika is HIV/aids niet meer
levensbedreigend. Toch zijn hiermee niet
alle problemen opgelost. Kinderen die
geïnfecteerd zijn, hebben bemoediging en
begeleiding nodig omdat ze het nemen
van medicaties niet zo serieus nemen.
Dan neemt het risico van resistentie toe.

Ook een tandarts is nodig…
Deze tandarts zag 75 kinderen in 3
uur tijd in de kliniek op het Rehoboth
kinderdorp, Zuid-Afrika! Wat een
prestatie en een zegen dat hij dit op zijn
vrije zaterdag voor de kinderen kwam
doen.

De kinderen…
De broertjes Themba en Hanja
kwamen samen in één van onze
pleeggezinnen in Zuid-Afrika wonen.
Hun vader had zelfmoord gepleegd en
hun moeder is alcoholist. De kinderen
werden volledig aan hun lot overgelaten
en zwierven op straat. Letterlijk doodziek

“Mijn naam is Litho, ik ben 15 jaar en
ga elke maand naar de kinderkliniek
om mijn medicijnen te halen. Ik voel me
niet ziek en soms denk ik dat ik mijn
medicijnen niet meer nodig heb”. Voor
tieners zoals Litho is het belangrijk dat
hij eraan wordt herinnerd dat juist het
nemen van medicijnen cruciaal is voor
zijn gezondheid.
Wij zijn dankbaar voor de pleegmoeders
die de kinderen stimuleren, aanmoedigen
en verzorgen met veel geduld en liefde
alsof het hun eigen kinderen zijn.

Haïti
Een pleegdochter

Weer naar school

Jennifer werd na de aardbeving in 2010
opgevangen in één van de tentenkampen. Haar
beide ouders zijn overleden. Na een tijdje kwam zij
op het kinderdorp wonen en mocht ze weer kind
zijn en dromen over haar toekomst. Zij wil graag
verpleegster worden en kinderen helpen.

Bijna alle kinderen zijn
inmiddels weer naar
school. Weliswaar met
monddoekjes en
handen wassen kunnen
ze als de beste…

Een pleegzoon
Kernis heeft zijn beide ouders verloren tijdens de aardbeving
van 2010. Hij is eerst opgevangen door een oom, maar
die was te jong om goed voor hem te zorgen en daarom
kwam hij in het kinderdorp wonen. Hij heeft een veilig
thuis gekregen, zorg, liefde en onderwijs. Hij gaat nu
naar de middelbare school en droomt ervan ooit
werktuigbouwkunde te gaan studeren.
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Zuid-Afrika

Haïti

GEZIN SPONSORING
Elk kind verdient het om in een gezin op te groeien, liefde
en zorg te ervaren. Daarom ondersteunt Hart voor Kinderen
pleeggezinnen in Zuid-Afrika en Haïti waar kinderen die geen
familie hebben in kunnen worden opgenomen.
Help ons om een pleeggezin te onderhouden en wordt donateur.
Dat kan al voor € 9 per maand. U draagt dan samen met andere
donateurs bij aan de kosten voor het dagelijks levensonderhoud zoals
voeding, onderdak (inclusief huur, gas, water, licht), onderwijs en
medische zorg.
Voor het opvoeden van de kinderen ontvangen de pleegmoeders
(ouders) financiële stabiliteit naar de toekomst. Een win-win situatie.
Donateurs ontvangen één keer per jaar een update over het gezin dat zij
sponsoren.

Geef kansarme kinderen de warmte van een gezin…
Dat kan al voor 0,30 ct per dag
Ga naar onze website als u een gezin zou willen sponsoren in
Zuid-Afrika of Haïti.
hartvoorkinderen.nl/wat-wij-doen/hulp-aan-gezinnen
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Oeganda

HARTELIJK
Duizenden kinderen mochten
De dankbaarheid van de families en de
blijdschap van de kinderen die we in deze
coronatijd op allerlei plaatsen in diverse
landen van een voedselpakket mochten
voorzien is niet in woorden uit te drukken.
Elke maand was het weer een groot feest
met zang, dans en toespraken.
Door middel van de foto’s proberen we
iets van die blijdschap over te brengen.
(zie onze website voor ontroerende
filmpjes) www.hartvoorkinderen.nl/video
of meld u aan voor ons emailnieuws.

Madina Buule uit Oeganda
schreef ons:
Een dank je wel is nooit genoeg,
want wat zeg je tegen iemand
die je leven heeft gered?
We kunnen alleen maar
bidden dat God uw
gevende handen blijft
zegenen. God zegene
u rijkelijk!

Iedere donateur of kerkgemeenschap, ook u die anoniem gegeven
heeft, heel hartelijk bedankt voor uw vrijgevigheid. We hadden
iedereen graag persoonlijk bedankt maar voor het overgrote deel
van de reacties was dat niet mogelijk omdat de bankinstellingen
vanwege de privacywet bij een overboeking uw adres niet
vermelden. Bij deze dank u wel!!!
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Zuid-Afrika

Haïti

DANK!

we voorzien van voedsel!
Veel ouders in ZuidAfrika en Haïti zijn door
de Corona pandemie hun
baan verloren, waardoor
de financiële nood hoog is.
Geen werk betekent geen
inkomen en in veel gevallen
dus ook geen eten. Scholen
waren dicht dus de kinderen
kregen ook geen maaltijd
meer op school.
We danken u dat we ook
in deze landen vele malen
mochten bijdragen aan
voedselpakketten.

We ontvingen enkele berichtjes vanuit Haïti en Zuid-Afrika
“De wegen waren vaak niet begaanbaar door barricades,
brandjes, schietpartijen, vreselijk. De chauffeur is onder
politiebegeleiding met onze contactpersoon goed in onze
dorpjes aangekomen. Daar heeft hij met eigen ogen kunnen
zien hoe hard het nodig is dat de mensen voedselpakketten
en vitamine pakketten krijgen. Wij zijn jullie dan ook zeer
dankbaar voor de fijne hulp.” Ria
“Vandaag heeft Kempès met zijn medewerkers 212
voedselpakketten uitgedeeld aan de allerarmsten. Iedereen
was enorm blij en dankbaar. Kempès zei ‘Ik ben enorm geraakt
door alle mensen die zo blij waren en zo dankbaar.” Heel
veel dank voor jullie gift voor de voedselpakketten en het
vertrouwen dat jullie in ons hebben. Heel veel liefs Marijke “
Vanuit Jeffreys Bay, Zuid-Afrika kregen we een enthousiast
filmpje waarin u allen bedankt wordt voor de geweldige zorg
voor de kinderen door middel van de voedselpakketten.
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Voedselpakketten
in Lesotho

Lesotho

In Lesotho mochten we
diverse keren voedselpakketten uitdelen aan de
inwoners die door Corona
hongerleden.
Dank u wel voor uw hulp!

Lesotho

Water gevonden
We kregen een hulpvraag uit
Lesotho. Een bron die gedeeld
wordt met vele dorpsbewoners
geeft te weinig water. In bepaalde
perioden heeft dat waterschaarste
tot gevolg. Dit betekent dat er
geen water genoeg is om te
drinken of te wassen, en niemand
zijn groentetuin kan bewateren
waardoor men geen groenten heeft
om te eten.
Thabang een man uit Lesotho
heeft een nieuwe bron gevonden
in de bergen die hij samen met
de inwoners graag wil aansluiten

op de bestaande watertanks
en leidingen. Daardoor kan het
hele jaar voldoende water getapt
worden. Omdat men urenlang
met emmers op hun hoofd door
de bergen moet lopen wil de
lokale bevolking graag nieuwe
waterleidingen aanleggen om
nog drie extra watertappunten te
creëren voor de dorpsbewoners.

Mede dankzij uw hulp was het
mogelijk om € 3.000,00 voor
dit waterproject te doneren.
Dank u wel!

Thabang

eswatini / Swaziland

Bonen zijn een zegen
Voedzaam voedsel verstrekken aan meer dan 360 opgroeiende
kinderen is een uitdaging in elk land en elk seizoen, hoeveel
temeer in deze tijd waarin de hele wereld het moeilijk heeft ...

De keuken in Bulembu kookt en serveert meer
dan 350.000 maaltijden per jaar, en dat is alleen mogelijk dankzij
de steun die Bulembu ontvangt van donateurs.

eSwatini, voorheen bekend als Swaziland, is niet alleen het
land met de hoogste hiv/ aidsbesmettingen ter wereld, maar
ook het land waar 63% van de bevolking onder de nationale
armoedegrens leeft.

Namens de donateurs van Hart voor
Kinderen mochten wij onlangs een
donatie doen waarmee ze 780 kg
gedroogde bonen hebben kunnen kopen
die een hoofdbestanddeel van de voeding
voor de kinderen vormt. Deze bonen
maken deel uit van meer dan 11.000
porties voedsel en zijn een ware zegen.

Dit is de reden waarom Bulembu Ministries Swaziland is
opgericht. Zij voorzien meer dan 360 kansarme en wees kinderen
van onderdak, voedsel, kleding, zorg, onderwijs en vooral liefde.
De visie is om door onderwijs toekomstige generatie leiders
op te leiden om op duurzame wijze de uitdagingen aan te gaan
waarmee eSwatini wordt geconfronteerd.
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Namens de kinderen in Bulembu
heel hartelijk dank voor uw donaties!

Tanzania
In het Kabanga Center wonen 260 kinderen en
volwassenen met albinisme waarvan 220 kinderen
met een lichamelijke handicap. Mensen met albinisme
worden hier ‘opgesloten’ om hun veiligheid te
waarborgen. Meer informatie vind je op onze
website: www.hartvoorkinderen/tanzania
Onderwijs, zelfredzaamheid zijn speerpunten
van Hart voor Kinderen en het is geweldig
om te zien hoe goed het gaat in dit centrum
met de ontwikkeling naar zelfredzaamheid.
Er is inmiddels een grote tuin aangelegd waar de
kinderen leren hun eigen voedsel te verbouwen.
Er waren dan ook tijdens deze pandemie geen
voedselpakketten nodig. We mochten bijdragen aan de
tuin en naaiklassen en we ontvingen wat foto’s van de
naaiklassen die we u niet willen onthouden.

Iedere donateur heel hartelijk bedankt!

Microkrediet project Oeganda
Hart voor Kinderen vindt het belangrijk
dat vrouwen de kennis en kracht
krijgen om zelfstandig hun toekomst
te verbeteren. Dit doen we door het
opzetten van kleine microkrediet
projecten. Na een opleiding en training
kan men gaan werken in een kapsalon
of met een naaimachine zelf aan de slag.
Onder de vrouwen, die de kans krijgen
om onafhankelijk te zijn en de cirkel van
armoede te doorbreken, is de blijdschap
groot. Het motiveert en verbindt en
maakt deze mensen die in armoede
leven weer trots op zichzelf.

Oeganda
Afgelopen maart ontvingen negen
vrouwen die een naaiopleiding hadden
gevolgd bij ons Moeder en Kind
Centrum in Kampala eindelijk hun
eigen naaimachine. De blijdschap was
geweldig groot. Vanwege de pandemie
liep de bestelling behoorlijke vertraging
op, maar deze negen dames kunnen nu
aan het werk. Er is ook een naaimachine
naar het klaslokaal gegaan en er is
inmiddels weer een groep vrouwen die
les krijgt en ook zij ontvangen wanneer
ze de opleiding goed doorlopen straks
een naaimachine.

Oeganda
Voetballen in Oeganda
Een van onze donateurs las in het voortgangsrapport
over haar sponsorkind dat hij zo graag een voetbal
zou willen hebben. Zij stuurde ons voor dit doel direct
het geld en samen met nog een andere donatie was
het mogelijk om meer kinderen een voetbal te geven.
Een totale verrassing voor de kinderen. We laten u
graag meegenieten van de blije gezichten.
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Incidentele projecten
Licht brengen in Oeganda …
Toegang tot elektriciteit is er meestal niet en veel vrouwen
kunnen zelfs geen olielampje betalen.
Voor € 24,00 kunnen we drie gezinnen van een
solarlampje voorzien. Drie zonnecollectoren die licht,
veiligheid en gezelligheid bieden.

Wasbare maandverbandjes
een geweldige hulp voor
meisjes in Oeganda
Bij gebrek aan maandverband
blijven meisjes meestal een hele
week thuis van school of zij worden
uitgehuwelijkt. Ons team in
Oeganda trekt met alle liefde de
binnenlanden in om meisjes te
leren over de puberteit en hoe ze zelf wasbaar
maandverband kunnen maken. Dit betekent enorm veel
voor het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de
Oegandese meisjes.
Voor € 5,00 kan een meisje 3 wasbare maandverbandjes
leren maken voor zichzelf en krijgt ze goede voorlichting.

Acties in Nederland
Helaas kunnen we lang niet iedereen die acties voeren of
zich op andere wijze inzetten voor de kinderen benoemen
in deze nieuwsbrief. Maar weet dat we jullie allen
ontzettend dankbaar zijn voor jullie inzet en creativiteit.
Hieronder weer twee leuke acties. Wil je ook meedoen? Ga
dan naar Hartvoorkinderen.nl/help-mee/kom-zelf-in-actie

Before

After

U droomt op een matras,
zij dromen van een matras
Onze jaarlijkse matraspakkettenactie heeft vanwege de nood
plaatsgemaakt voor voedselpakketten. Mocht u toch een
matraspakket willen geven dan kan dat natuurlijk altijd.
Voor € 25,00 krijgt men een matraspakket bestaande
uit een matras, deken en muskietennet.

Wellantcollege Houten
De 3e jaars studenten van het
Wellant College in Houten
hebben met hun kerstpakketten
workshops € 250,00 opgehaald
voor de kinderen. Ook een super
leuke actie!

Sem en Opa
Sem heeft met zijn opa kerstbomen verzameld en bij de
gemeente gebracht voor 50 cent per boom. Bij elkaar
hebben zij € 35,00 voor Hart voor Kinderen opgehaald.
Zelfs via de plaatselijke krant werd er aandacht besteed
aan deze actie ten gunste van Hart voor Kinderen.
Super bedankt Sem en Opa! TOP actie.
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De 7 werken van Barmhartigheid….

colofon

Op een reis heel wat jaren
geleden bezocht ik een
bijzonder mooie kathedraal in
de Italiaanse stad Sienna. Een
bijzonder kunstwerk maar in
de kerk zelf werd ik eigenlijk
meer geraakt door een kleine
tentoonstelling over de 7 werken
van barmhartigheid. Voor mij
een eerste kennismaking met
deze opsomming van werken
die tegemoetkomen aan de
lichamelijke behoeften van
andere schepselen. Zo stond het
althans in de eerste publicatie
van 1230 in de Freiburg Minster.

Dat we met elkaar het
onmogelijke mogen doen:

13e jaargang nummer 1
Juni 2021 - oplage 15.000

• Om de hongerigen te voeden.

Stichting Hart voor Kinderen is een hulporganisatie die
zich inzet voor thuisloze, verlaten, kwetsbare kinderen
in zeer moeilijke levensomstandigheden.

De standaardlijst van werken
wordt door Jezus gegeven in
hoofdstuk 25 van het evangelie
van Mattheüs en genoemd in het
boek Jesaja.
Het zevende werk van
barmhartigheid komt uit
de joodse mitswa van de
begrafenis.
Een paar uur rijden van Sienna
af ligt het dorp Assisi waar
de monnik Franciscus heeft
geleefd. Hij deed de uitspraak:
Begin met wat noodzakelijk
is. Doe dan wat mogelijk
is en plotseling doe je het
onmogelijke.
De Seven laws of Mercy zou je
ook kunnen vertalen als de 7
wetten van genade…
Ik denk terug aan het kleine
begin van onze stichting in 2008
waar we begonnen zijn met wat
in onze ogen noodzakelijk was.
En toen ik deze week deze zeven
werken van Barmhartigheid
nog eens teruglas dacht ik wat
een genade is het te ontdekken
dat we de afgelopen 13 jaar
samen met u aan al deze werken
uitvoering hebben mogen geven!

• Om dorstigen water te geven.
• Om de naakten te kleden.
• Om daklozen te beschermen.
• Om de zieken te bezoeken.
• Om de gevangenen te bezoeken
of de gevangene los te kopen.
• Om de doden te begraven.
Bij het zevende werk ‘om de
doden te begraven’ moest ik
denken aan Hildah. Een door
haar ouders in de steek gelaten
zwaar gehandicapt en intens
mager meisje. Haar oma heeft
haar jarenlang in grote armoede,
in een klein hutje en beiden
liggend op de harde grond trouw
verzorgd. Na een heftige koorts
op oudejaarsnacht is Hildah
dit jaar op nieuwjaarsmorgen
overleden. Dankzij een donateur
met een groot hart mochten we
Hildah en haar oma haar laatste
levensjaar nog van een betere
behuizing voorzien evenals een
bed met matras en elke maand
een voedselpakket.
Ons werd gevraagd of ze een
kist mochten kopen om haar
een mooie begrafenis (€ 150) te
geven. Het werd een bijzondere
dienst waar de lokale bevolking
op af kwam. Hildah kreeg een
koninklijke begrafenis als bewijs
van liefde en als een werk
van barmhartigheid voor dit
bijzonder kwetsbare schepsel
van God. Een groot getuigenis
voor de dorpsbewoners.
Louis Pool - Directeur

Zo werken wij: Snelle effectieve hulp - Snelle
meetbare impact - Hulp bij zelfredzaamheid - Geen
dure transporten - Hulpgoederen worden ter plaatse
gekocht - Samenwerking met lokale gescreende
organisaties – ongesalarieerde directeur - Geen dure
organisatie of dure kantoren
Deze nieuwsbrief is gesponsord en wordt 1 tot 3 maal
per jaar gratis verspreid. Onze e-mail nieuwsbrief
sturen we met enige regelmaat. Geïnteresseerd? Stuur
uw emailadres dan naar: info@hartvoorkinderen.nl
CONTACT ALGEMEEN
Postadres: Postbus 160 – 1250 AD Laren
Telefoon: 035-7721104
Emailadres: info@hartvoorkinderen.nl
Website: www.hartvoorkinderen.nl
GIFTEN
Giften voor Stichting Hart voor Kinderen kunnen
worden overgemaakt naar:
ING bank: NL41 INGB 000 000 4520
Maandelijkse donateurs ontvangen 1 x per jaar een
voortgangsrapport over het gesponsorde gezin/kind.
REDACTIE:
Erna Neuteboom - Louis Pool
VORMGEVING:
Judith Vonk / Sven van Rooijen
FOTOGRAFIE:
Justin Heyl, Louis Pool, Madina Ubuule
DRUK:
VanderPerk Groep, Groot Ammers
KEURMERKEN
• CBF - Centraal Bureau voor Fondsenwerving
• Brancheorganisatie - Goede Doelen Nederland
• ANBI
Goedgekeurd goed doel nummer: 57 992
RSIN nummer: 8195.25.339
Giften zijn fiscaal aftrekbaar en 100% aftrekbaar bij
een periodieke schenking
KvK nummer: 32136226
Copyright © 2021 Stichting Hart voor Kinderen
Afbeeldingen van kinderen zijn privacygevoelig en
beschermd en mogen alleen worden gebruikt na
schriftelijke toestemming.

Langs deze weg willen we iedere donateur
bedanken die i.v.m. het ontbreken van hun
adres door ons niet persoonlijk bedankt
kon worden. Vermeld a.u.b. bij uw giften
uw postcode en huisnummer of uw
emailadres. We zijn u zeer erkentelijk.

Oma heeft een roze met witte jurk aan en zit op het kleedje op de grond.
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HELP HART VOOR KINDEREN HELPEN!
Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in voor arme, verlaten en kwetsbare
kinderen. We werken kleinschalig waardoor er op korte termijn zichtbare
resultaten te zien zijn. Dit doet zij door middel van het op incidentele basis
bieden van noodhulp en op structurele basis bieden van onderdak, voedsel,
kleding, medicatie en scholing.
Speerpunten bij ons werk zijn: kinderopvang, armoedebestrijding,
onderwijs en zelfredzaamheid.

Uw donaties maken dat alles mogelijk!

Dank u wel.
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