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Duurzaam schenken
met belasting voordeel
Wanneer u van plan bent blijvend c.q.
jaarlijks een gift te geven, dan is het aan te
bevelen uw gift aan Stichting Hart voor
Kinderen ofﬁcieel vast te leggen. Het grote
voordeel hiervan is dat uw gift volledig
aftrekbaar is. De belastingdienst betaalt mee
aan uw gift. In het andere geval blijft uw gift een
zogenoemde gewone gift. Deze giften zijn
slechts beperkt aftrekbaar: ze kennen een
drempel en maximum grens.

Hoe kan ik periodiek schenken?
Het vastleggen van uw gift doet u door
het invullen van de overeenkomst die
te downloaden is van onze website
http://hartvoorkinderen.nl/
periodieke-schenking-legaat.html
of van de website van de
belastingdienst. Deze stuurt u
ingevuld en ondertekend in
tweevoud aan ons retour.
Daarna ontvangt u van ons een
kopie met het transactienummer
t.b.v. uw IB aangifte.
Op verzoek kunnen we u deze formulieren
ook toezenden. Telefoon: 035-7721104
Structurele ondersteuning voor het maandelijks
levensonderhoud van kinderen is voor hen van
levensbelang! Hartelijk dank!

Duurzaam schenken met
duurzaam rendement.
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Voorwoord
Onderwijs als sleutel om
de armoede te bestrijden
Terwijl ik u schrijf komen er
via de email schoolrapporten binnen uit
Oeganda. De kinderen zijn
zo trots op hun werk en ik
ben u zo dankbaar dat deze
kinderen, die eerst niet
naar school konden gaan,
nu zo blij en trots zijn op
hun rapport. Ze kunnen
echt weer kind zijn.
Tweemaal per jaar ontvangt
u een nieuwsbrief van ons.
De tijd is omgevlogen en
wat is er weer veel gebeurd
in een paar maanden tijd.
In januari mocht ik mee
naar Haïti om te werken
aan een 4-delige tvreportage. Het is schrijnend
om te zien hoe mensen/
kinderen in de landen waar
we werken worstelen om
te overleven. Velen raken
ﬁnaal de weg kwijt met
alle ellende van dien.
We waren er heel kort,
maar een bezoek aan de
vuilnisbelt van Port au
Prince waar enorm veel
mensen en kinderen in erbarmelijke omstandigheden

verkeren maakte diepe indruk op mij.
Een donateur uit Nederland had T-shirts
ontworpen en die werden letterlijk uit
mijn handen gegrist, de wanhoop in de
ogen van kinderen en mensen die aan
kwamen rennen om ook iets te mogen
ontvangen……Onbeschrijﬂijk……
Overleven dat is het en niet anders.
Ik moest denken aan woorden die hier
in Haïti veel meer betekenen dan in het
westen. “Ik heb honger geleden en jij
hebt Mij te eten gegeven, Ik heb dorst
geleden en jij hebt Mij te drinken
gegeven; ik was naakt en jij hebt
Mij gekleed; ik was ziek en jij hebt Mij
bezocht. (Matttheus 25:35-37)

En er is ook Hoop! Elk mens, elk kind
doet ertoe. We geloven dat onderwijs de
sleutel is om uit de armoede te kunnen
komen. Vandaar de vier tv-reportages
over Haïti met als thema ‘onderwijs’.
Op de achterzijde van de acceptgirokaart
vindt u de uitzendtijden.

inhoudsopgave
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Suppen Crossing Borders

Verderop in de nieuwsbrief leest u over
de meer dan geweldig verlopen acties
voor matrassenpakketten, een waterpomp voor Oeganda en voedselpakketten
voor Haïti.
Ons kantoor in Hilversum valt op en
we stonden in diverse kranten met een
leuk artikel. Ook de directeur van Jumbo
Hilversum kwam langs en er werd een
oliebollen actie gestart in samenwerking
met drie kerken in Hilversum.
Meer hierover op pagina 20
Maar u kunt ook lezen over rolstoelen
voor kinderen met een beperking in
Tanzania, matrassen en dekens in
Swaziland, voedsel en kleding in Polen,
kleding voor kinderen in Lesotho en
kamp materialen in Israël of wat dacht
u van de enorme bijdragen voor een
school en speeltuin in Zuid-Afrika. Kortom wat een wonderen en wat kan er
dankzij uw hulp enorm veel licht worden
verspreid aan zoveel kinderen en mensen
die het veel minder hebben dan wij.
En we gaan gewoon door: Suppen voor
Haiti, etc, etc… (blz 21)
Ik hoop dat u geniet van onze verslaglegging en de vele foto’s. Dank u voor uw
ondersteuning!
Met vriendelijke groet,

Erna Neuteboom
Initiatiefnemer
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HaÏti

De toekomst van een land wordt bepaald
door de toekomst van een kind
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Hart voor Kinderen en televisiezender
Family7 samen in actie voor
onderwijs aan de armste kinderen
in Haïti
Dolf en Ans van de Vegte van Family7
en Louis en Erna van Stichting Hart voor
Kinderen kwamen medio 2016 in gesprek
over de nood en armoede in Haïti en hoe
educatie de enige hoop is voor kinderen.
Dolf zei: ‘Dan gaan we daar naar toe
voor ‘Family7 in Actie!’(een tv-programma
waarbij een maand lang actie wordt
gevoerd voor een goed doel via het
tv-kanaal van family7).
In juni worden de vier tv-reportages
uitgezonden. Het doel: Onderwijs voor de
minsten en kleinsten onder ons.
Om handen en voeten te geven aan Gods
liefde juist voor kinderen. Gaat u mee op
reis?
Extreem arm land
De aankomst in een arm land als Haïti is
enerverend. De armoede, de bergen afval
en geuren komen je na het verlaten van
het vliegveld tegemoet.
Haïti is extreem arm en één van de meest
door natuurgeweld getroffen landen van
de wereld. Bijna 70% van de bevolking is
werkeloos en 75% kent geen stromend
water. Na de aardbeving in 2010 mocht
Hart voor Kinderen meewerken aan de
opvang van weeskinderen die hun ouders
onder het puin waren verloren.
Naar schatting zijn er zo’n 250.000
mensen omgekomen en meer dan
1.5 miljoen mensen werden dakloos.
Er brak daarna cholera uit en in november
2016 volgde het drama van de orkaan
Matthew. Al met al ellendige
omstandigheden voor de bevolking.
Cité Soleil
Op één van de laatste dagen komen we
na een rit door Petion-Ville terecht op de
vuilnisbelt van Port-au-Prince, ook wel
Cité Soleil genoemd. Hier gaan de meeste
kinderen niet naar school, maar ze zoeken
tussen het vuil naar iets eetbaars. Beelden
die wij, en u na het zien, niet snel zullen
vergeten. Zo ontzettend triest!
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Hoopvolle toekomst

Maar naast de beelden van armoede, waarbij geen woorden nodig zijn, willen we in vier
uitzendingen juist ook laten zien dat er
prachtige dingen gebeuren in Haïti.
Dat er hoop is voor Haïti. Dat er geweldige
verbeteringen zijn. Prachtige voorbeelden waar
kinderen door onderwijs een hoopvolle toekomst
krijgen. In de vier reportages kunt u
kennismaken met de drie beste scholen waar
wij mee samenwerken. De speerpunten van
Stichting Hart voor Kinderen zijn onderwijs en
zelfredzaamheid.
Een van die scholen bevindt
zich in Ka-Blain, vlak bij
Kenscof. We interviewen
oprichtster Marijke
Zaalberg. Hier, te midden
van de bergen, waar
kinderen soms urenlang
moeten lopen, wordt aan
800 leerlingen onderwijs
gegeven.
Dankzij donateurs van
Hart voor Kinderen
was er 12.500 euro
bij elkaar gebracht
voor de slachtoffers
van de orkaan Matthew.
Tijdens ons bezoek
werden er voedselpakketten uitgedeeld.
Een aangrijpend
schouwspel.
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Ecole Soleil
de Hollande

Kinderdorp Bon Repos
Op het kinderdorp Bon Repos in Port-au-Prince staat de school van Johan Smoorenburg. Erna Neuteboom geeft een
rondleiding aan Dolf (Johan zelf lag in het ziekenhuis). Ze vertelt over de 700 kinderen die daar naar school gaan en de
144 kinderen die er op het kinderdorp wonen. 48 kinderen worden door Hart voor Kinderen ondersteund.

Johan Smoorenburg gezond en wel terug op het Kinderdorp.

Teruggekomen uit Haïti hoorden we een maand later dat Johan Smoorenburg, onze partner op het kinderdorp Bon Repos, weer
terug was op het dorp. In verband met zijn revalidatie na een zware hartoperatie in de Dominicaanse Republiek, was hij al met
al een behoorlijke tijd niet op het kinderdorp geweest. Met Johan en het kinderdorp gaat het goed. U kunt begrijpen wat een
groot feest het was toen hij thuis kwam. Iedereen wilde hem aanraken. De kinderen waren dolblij.

Love a Child
Hier bezoeken we een prachtig voorbeeld van een school
in Fond Parisienne, opgericht door Sherry en Bobby
Burnette. Dit echtpaar begon ooit met een weeshuis
maar geeft inmiddels onderwijs en voedsel aan
meer dan 8.500 kinderen, verspreid over Haïti.
Erna laat de kijker zien aan welke microkrediet
projecten Hart voor Kinderen heeft
meegewerkt. Een ware kippenfarm en
forellenkwekerij.
Mis het indrukwekkende interview
met Sherry Burnette beslist niet!
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Noodhulp
Haïti
na de orkaan
Matthew

Na de orkaan Matthew in Haïti in het najaar
van 2016 is Hart voor kinderen direct van
start gegaan met een voedselpakketten
actie ten behoeve van de slachtoffers.
Wat geweldig dat we in december eerst
al via het Kinderdorp Bon Repos voedselpakketten konden uitdelen en we dit in
Januari 2017 nogmaals mochten doen met
Marijke Zaalberg via haar school Ecole
Soleil de Hollande.
In totaal mochten we voor meer dan 25.000
euro aan voedselpakketten uitdelen binnen
het rampgebied op diverse plaatsen.
Het uitdelen van deze voedselpakketten
verliep met dank aan Bon Repos en Marijke
goed georganiseerd.
In de bergen nabij Kenscof waren wij
hier zelf getuige van. Om vechtpartijen te
voorkomen werd het voedsel uitgedeeld aan
kleine groepen van 100 mensen.
Er kwamen vooral vrouwen die soms uren
en uren hadden gelopen op de school aan
waar ze eerst een heerlijke maaltijd kregen.
Daarna gaf het hoofd van de school een
bemoedigend woord en werd aan iedereen
een voedselpakket uitgereikt.
Wat een blijdschap!
De TV zender Family7 zendt in juni 4
documentaires uit over ons bezoek
waaronder ook de voedseldistributie.
Voor meer informatie zie onze website.
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in actie

VOOR ONDERWIJS AAN DE ARMSTE KINDEREN IN Haïti
Onderwijs aan de armste kinderen
Het zijn de kinderen die het meest onder de armoede lijden. Ruim de helft (53%) van de Haïtiaanse bevolking kan niet
lezen en schrijven. Nog erger is dat bijna 20% van de kinderen al helemaal niet naar school gaat omdat de familie de
ouderbijdrage voor onderwijs niet kan betalen. Een bedrag van 120 euro per jaar.
Samen met de tv-zender Family7 komen we in actie voor onderwijs aan de armste kinderen in Haïti. Laten we hen
recht geven op een betere toekomst! U helpt ons mee door zoveel mogelijk mensen te wijzen op de tv-reportages in
juni. Daarnaast willen we u vragen om het verschil te maken voor de minsten en kleinsten onder ons.
Voor een eenmalig bedrag van 120 euro kan een kind een jaar lang naar school om goed onderwijs te krijgen.
Elk bedrag, hoe groot of klein ook, is welkom. Hoe meer kinderen, hoe meer vreugd…
Via de acceptgirokaart die is bijgesloten kunt u uw gift overmaken. Alvast hartelijk bedankt!
Meer informatie: www.family7.nl/hartvoorkinderen of www.hartvoorkinderen.nl

De vier TV-reportages over hulp aan de armste kinderen in Haïti is via Family7 te zien op:

Zaterdagavond
Woensdagavond
Zaterdagavond
Woensdagavond
Zaterdagavond
Woensdagavond
Zaterdagavond
Woensdagavond

3 juni
7 juni
10 juni
14 juni
17 juni
21 juni
24 juni
28 juni

21.30 uur
21.00 uur
20.30 uur
21.00 uur
20.30 uur
21.00 uur
20.30 uur
21.00 uur
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Swaziland/ Bulembu
In het afgelopen jaar was het mogelijk
om vele kinderen in het plaatsje
Bulembu te ondersteunen met dekens
en matrassen. Bulembu ligt in de
bergen en het kan daar‘s nachts
behoorlijk koud worden. De kinderen
waren dan ook dolblij met hun nieuwe
dekens en matrassen.

Hulp aan kinderen in Lesotho
Dit jaar was het ook mogelijk voor weeskinderen in Lesotho nieuwe kleding aan te
schaffen. Nthabiseng schrijft u een dankbriefje.
“Kerst is een tijd van hoop en verwachting! Voor de weeskinderen in Ha Raboletsi
(Lesotho) betekende dat, dat ze de God’s Liefde van dichtbij mochten ervaren.
Ze ontvingen van Hart voor Kinderen geld om kerstkleren te kopen wat we in het
land zelf gedaan hebben. Op de dag dat de kinderen cadeaus ontvingen waren
ze duidelijk ontroerd doordat mensen van ver weg aan hen gedacht hadden.
Mensen die ze niet kennen, maar hen wel liefhebben. Soms vloeiden de tranen
van dankbaarheid op hun gezichten.
Namens de kinderen van Ha Raboletsi zeggen we hartelijk dank: Rea leboha.”

Nthabiseng

Polen
Ook diverse zeer arme gezinnen met
kinderen in Polen mochten we in 2016
helpen met een kleine bijdrage.
Er werd voedsel, kleding en zelfs een
wasmachine voor gekocht.
De kinderen in Polen waren bijzonder
blij en we kregen een mooi certificaat
als blijk van dank.

Hulp aan Yalla, Yalla in Israel
Vanuit Israël kregen we een hulpvraag om arme bedoeïenen kinderen te helpen in hun
ontwikkeling. Bedoeïenen zijn nomaden die leven in de woestijn. Ze zijn Arabischsprekend en hebben
zo hun eigen tradities en cultuur. Voor deze kinderen worden door de organisatie Yalla, Yalla
kinderkampen en knutselmiddagen georganiseerd en er worden Engelse lessen gegeven.
Maria werkt onder deze kinderen en schreef ons:
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“Het was een erg geslaagde middag op zaterdag. Zodra we aan kwamen rijden holden de kinderen
over de heuvels naar ons toe. We hebben Engelse les met ze gedaan, het alfabet, vooral de letters
A,B,C, en D en daarna hebben we geknutseld (wat echt speciaal voor ze is) Het was geweldig om
te zien hoe enthousiast ze bezig gingen met het schrijven van de letters! En woorden bedenken die
met die letters beginnen... Toen we weggingen kregen ze allemaal nog wat lekkers mee naar huis.
Bedankt voor jullie support en belangstelling!!

Rolstoelen voor Tanzania
Nieuwe rolstoelen onderweg naar het Albino centrum in Kabanga, Tanzania
Zoals u misschien nog weet was het vorig jaar mogelijk de kinderen in het Albinocentrum in Kabanga muskietennetten te geven.
Inmiddels is er door een andere hulporganisatie al een overkapping gebouwd in dit centrum vol Albinokinderen die vanwege hun
blanke kwetsbare huid niet echt buiten konden spelen.
In dit centrum wonen ook heel wat kinderen met een beperking en er was dringend behoefte aan rolstoelen.
Een samenwerking tussen de organisatie Joni and Friends in Amerika en Hart voor Kinderen maakte het mogelijk dat er inmiddels
15 rolstoelen vanuit Amerika onderweg zijn naar de haven van Tanzania: Dar es Salaam. Dankzij u kunnen wij de transportkosten
met de boot mogelijk maken en zorgen dat de rolstoelen op de goede plek komen. Helaas kunnen wij u nog niet de foto’s laten zien
van de kinderen in hun nieuwe rolstoel omdat de rolstoelen op het moment van dit schrijven nog onderweg zijn. We willen u
ongelooflijk hartelijk bedanken voor het meewerken aan de positieve veranderingen voor deze kinderen.
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Gezin sponsoring

Geef kansarme kinderen de warmte van een gezin…
Dat kan al voor 0,22 ct per dag
Onze stichting zet zich wereldwijd in om verlaten en kwetsbare
kinderen in zeer moeilijke
levensomstandigheden kansen
te bieden op een beter leven.
Daar waar mogelijk werkt
Hart voor Kinderen het liefst
vanuit het zorgmodel van gezin
sponsoring omdat het familieen gezinsleven de hoeksteen van
de samenleving is. Uitgangspunt
van Hart voor Kinderen is daarbij het
stichten van nieuwe gezinnen binnen
de eigen cultuur en gemeenschap
waartoe het kind behoort.
We zoeken pleegmoeders (ouders) die
samen met kinderen een nieuw gezin
willen vormen. Uiteraard spelen de pleegmoeders(ouders) een cruciale rol in deze
oplossing. Zij zijn het rolmodel in het leven van
deze kinderen. De pleegmoeders (ouders) worden
ondersteund door professionals in de gezondheids- en
kinderzorg.

Vormt u een van die
belangrijke schakels in de
zorg voor een gezin met
vijf à zes kinderen?
Doe dan mee en vul
bijgevoegde antwoordkaart
in en gebruik onze envelop.

Hart voor Kinderen werkt hiervoor samen met verschillende
partnerorganisaties. Regelmatig komen pleegouders en staf bij
elkaar om de situatie te bespreken, problemen op te lossen, kennis
Namens deze kinderen alvast
met elkaar te delen en bemoediging te ontvangen. Verdrietig genoeg
heel hartelijk bedankt!
zijn de meeste kinderen in de reeds gestichte pleeggezinnen Hiv-positief.
De moeders worden daarom getraind om deze kinderen met behulp van
aidsremmers te verzorgen, waardoor ze een relatief normaal leven kunnen hebben.
Voor het opvoeden van de kinderen ontvangen de pleegmoeders (ouders) financiële
stabiliteit naar de toekomst. Een win-win situatie!
Ons hulpmodel van gezin sponsoring bestaat uit de hulp van 100 donateurs die samen
met elk € 7,00 per maand een bedrag van 700,00 euro per maand bij elkaar brengen voor
het volledige levensonderhoud van een gezin.
Het bedrag per kind valt hoger uit dan kind sponsoring omdat de lasten hoger uitvallen.
Dat komt door een vergoeding voor de pleegmoeder, de huur en lasten van een gezinswoning etc.
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Kind sponsoring
Help een kind aan onderdak en onderwijs
Dat kan al voor 0,22 ct per dag
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Onze stichting zet zich wereldwijd in
om verlaten en kwetsbare kinderen in
zeer moeilijke levensomstandigheden
kansen te bieden op een beter leven.
Dit doen wij met duurzame hulp door het
bieden van onderdak, voedsel, kleding,
medicatie en scholing.
Onderwijs is de enige kans op een betere
toekomst voor een kind en indirect de samenleving. Daarom is het zo belangrijk dat juist de
kwetsbare vaak wees en zeer arme kinderen in
Oeganda ook de kans krijgen om naar een kostschool
te gaan.

Een kostschool betekent dat een kind niet uren hoeft te lopen
om de les bij te wonen, of uitgeput raakt van het klusjes doen zoals
water halen of hout sprokkelen om dan vaak met een lege maag te
laat in de les te verschijnen.
Een kostschool betekent ook kwaliteit onderwijs in tegenstelling tot de
arme dorpsschooltjes waar de standaard bedroevend laag is.
Een kostschool betekent dat een kind naast onderwijs ook drie maaltijden per
dag, een bed met matras, kleding, medicatie, veiligheid en liefdevolle verzorging krijgt.
Een enorme hulp voor de familie of de stam van deze kinderen. In de vakanties gaan
de kinderen naar hun familie en/of stam terug, belangrijk om hun eigen taal en cultuur te
behouden om zo wanneer zij klaar zijn met hun studie een verschil te kunnen maken in hun
eigen stam en land.
Ons hulpmodel van kind sponsoring bestaat uit de hulp van 7 donateurs die samen met elk
€ 7,00 per maand een bedrag van 49,00 euro per maand bij elkaar brengen voor het volledige
levensonderhoud van een kind op een kostschool.
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oeganda
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oeganda

moeder en kind centrum
Madina is onze partner in Oeganda die ons Moeder en Kind Centrum runt. Dankzij de
steun van u als donateur kon zij er voor zorgen dat er nu al 36 kinderen naar school
kunnen. Madina wil u heel erg graag bedanken en schreef een brief.
‘Dear Donor,
Praise God for the opportunity to write to you. I am thankful to God that we are
still alive. The children and the entire group in Uganda had the best Christmas
ever. In Kakiri they find a reason to rejoice and praise Jesus because unlike old
days, they have food to eat, beddings to keep them warm and they feel Jesus’s
love through the sponsors God has given them.
Twee kinderen kregen bezoek van een
donateur uit Nederland. De kinderen kregen
speciaal vrij van school.

Samen armbandjes maken en spelletjes
doen. De kinderen hadden enorm veel
plezier.

Everyone likes to receive but a few people take on the part of giving. It takes
men and women of God who are selfless that are willing to get out of their way
and put a smile on these little souls. At the Christmas party, I couldn’t stop
remembering the time we first met these children. Like young, innocent
people, all they wanted was a meal to go through the day...they had no hope
for a bright future, they couldn’t figure out how they could become responsible
citizens in the future.
2017 is here and we are facing it with utmost hope. The children and women
are hopeful for what this year is going to bring forth. All in all, we want to
extend our gratitude, for the generosity and sincere help that you continuously
offer to the children and the women. I am sure you are the true seed of Christ,
the love and compassion you have planted in us will forever live in our hearts.
It is our prayer that God gives you back ten, thirty and a hundred fold whatever
you have done to the poor and hungry. Our hearts have a lot they wish for you
but above all, we wish you good health that you may live longer to see how
these children turnout to be. I am positive they will make all of us proud.
Happy new year family.
Much love from the Children, women and Staff of caring heart
for women and children Uganda’
Madina Ubuule

Drie maal per jaar bezoeken de moeders/
verzorgers de kinderen op school.
Trots lezen ze dan de rapporten.

Vergeet u niet af en toe op onze website te kijken/actueel nieuws.
Daar kunt u nog veel meer foto’s en informatie terug vinden.

culturele dag: de kinderen in traditionele kledij
De kinderen in school kleding
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Goed nieuws over ons waterproject in Masuliita,
Oeganda

Waarom is water zo
belangrijk?
Betere Gezondheid

Aan ziektes door vervuild water sterven meer mensen
per jaar dan aan alle vormen van geweld inclusief oorlogen.
43% van deze slachtoffers zijn kinderen onder vijf jaar.

Meer Onderwijs

Water zorgt ervoor dat de kinderen op school kunnen
studeren in plaats van uren lopen voor water…
Minder tijd voor het ophalen van water betekent meer tijd
in de klas. Schoon water betekent betere hygiene.

Minder Armoede

Alleen al in Afrika besteden vrouwen en kinderen maar
liefst 40 miljard uren per jaar om water te halen.
Toegang tot water geeft communities meer tijd om groente
te telen, een inkomen te verdienen en/of naar school te gaan.
In alle gevallen voorkomt dat verdere armoede.

In de afgelopen maanden hebben wij een
campagne gevoerd voor het plaatsen van een
waterpomp. De waterpomp zal geplaatst worden
op een stuk land van 11 hectare te Masuliita dat
ons door een gift ter beschikking is gesteld.
Hart voor Kinderen overweegt daar een school,
kliniek en kinderdorp te gaan ontwikkelen.
Langs deze weg willen we alle donateurs die een
bijdrage hebben gedaan heel erg bedanken dat
het bedrag van € 12.500,00 zo snel bij elkaar is
gekomen. Veel sneller dan we hadden gedacht.
Er is zelfs al iets meer opgehaald dat we willen
gebruiken voor het onderhoud van de pomp.
We hebben een hydra-geologisch onderzoek
laten plaatsvinden in Masuliita. De plek op het
land met het best mogelijke resultaat om te
boren en een waterreservoir te

plaatsen is inmiddels vastgesteld.
De kans op water is daar 99%. Er is nu alleen
nog wat papierwerk te doen. De papieren
moeten langs een aantal autoriteiten en dat kan
even duren. We gaan ervan uit dat het bestellen
van de boorinstallatie, het installeren van het
productieplatform en het boren naar water in
augustus van dit jaar of zoveel eerder kan gaan
beginnen. Uiteraard houden we u daarvan op
de hoogte. Voor up to date informatie kunt u
onze website raadplegen.

Nieuwe droom

Stiekem aan denken wij ook aan het plaatsen
van een waterpomp in een van
de armste wijken van Haïti:
Cité Soleil. Ook daar leven
duizenden mensen zonder
stromend water. Als u hieraan
een bijdrage wil leveren dan
bent u van harte welkom dat te
doen. Ons bankrekeningnummer
is: IBAN NL41 INGB 000.000.4520
t.n.v. Stichting Hart voor Kinderen.
Vermeld in dat geval dan:
“Waterpomp Cité Soleil”.
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die uw steun nodig hebb
We mogen al jaren heel wat samengestelde gezinnetjes (een pleegmoeder met verlaten
(wees) kinderen) ondersteunen in Zuid-Afrika. Zoals u kon lezen op pagina 12 van deze
nieuwsbrief. Hier ziet u foto’s van enkele gezinnen die wij ondersteunen en waarvoor wij
wat meer donateurs nodig hebben. Om in de behoeften van deze gezinnen te voorzien
hebben wij 100 donateurs van € 7,00 per maand nodig. Kent u iemand die misschien wel
mee zou willen helpen zodat wij deze kinderen kunnen blijven ondersteunen?
Laat het ons weten.
Als we meer donateurs krijgen dan nodig, starten we heel graag een nieuw gezin.
Er zijn zoveel kinderen die absoluut hulp nodig hebben.

Nieuwe jungle gym gebouwd in Zuid-Afrika
Dankzij een donateur was
het mogelijk de afgelopen
maand op het kinderdorp
Rehoboth in de buurt
van Port Shepstone in
Zuid-Afrika een speeltuin
te bouwen met diverse
klimtoestellen.
De Jungle gym werd door
de kinderen geopend en
als we de gezichten zien
dan is wel duidelijk dat ze
er dolblij mee zijn.
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De king’s college basisschool
in jeffrey’s bay in aanbouw

In Jeffreys Bay realiseren de meeste mensen niet dat er iets moois en geweldigs is gebeurd. Onze partners
Johan en Astrid Vos kregen een tijd geleden het groene licht om daar een nieuwe basisschool te bouwen.
Onze partners in Zuid-Afrika overzien daar een aantal pleeggezinnen die Hart voor Kinderen sponsort.
Eveneens hebben we mee geholpen aan de bouw van de gezinshuizen en het Regenboog centrum voor
kinderen met een beperking in Humansdorp. Elk jaar nam het aantal leerlingen op de basisschool in omvang
toe. Tijd voor uitbreiding!
We zijn geweldig blij voor Johan en Astrid dat ze konden beginnen met de bouw van een nieuwe school voor
meer dan 600 kinderen. Ook wij als stichting Hart voor Kinderen mochten
bestemd voor de bouw van deze nieuwe school dankzij een van onze
donateurs een financiële bijdrage leveren van meer dan € 135.000,00.
Inmiddels heeft de school de naam King’s College gekregen, waar de
kinderen leren dat ze Prinsen en Prinsessen zijn.

Amsterdam-Dakar: Finish!

De reis zit er op. Alle doelen zijn gehaald…

Na de geslaagde finish in Dakar heeft ons team opnieuw nog een reis van twee
dagen naar Gambia gemaakt. Ook daar zijn ze goed gearriveerd. De actie ging
tenslotte om humanitaire hulp in Gambia. Daar heeft het team de auto naar de
veiling gebracht en leverde bij openbare verkoop een bedrag op van 4.800 euro.
De opbrengst voor kinderen in Gambia kwam nu met de auto en de sponsoring
in Nederland samen uit op € 7.835,00. We danken alle donateurs hartelijk
voor hun medeleven en donaties.!!! Een prachtig bedrag om weeskinderen in
Gambia weer een stapje verder te helpen. Vanuit de totale pot van alle
deelnemers werden er daarnaast aan vele families ook zonnecollectoren
uitgedeeld waardoor kinderen ook s’avonds kunnen leren.
Voor ouders en kinderen een wereld van verschil.
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Terwijl er in December al voedsel werd uitgedeeld in Haïti werd er tegelijkertijd in Hilversum
door de samenwerkingsgemeente “De verbinding” en de Jumbo een oliebollenactie voor Haïti
georganiseerd. Een mooie actie waarbij duizenden oliebollen werden gebakken en verkocht.
De uiteindelijke opbrengst van die ene oudejaars actie bedroeg maar liefst € 12.500,00 voor
voedselpakketten in Haïti. Zie voor de uitdeling van de pakketten pagina 8.
We zijn de verbinding en de Jumbo en iedereen die als vrijwilliger een bijdrage
heeft geleverd aan deze oliebollen actie en natuurlijk ook alle andere donateurs
die een bijdrage deden echt geweldig dankbaar voor het meewerken en helpen
aan de blijdschap en ondersteuning van zoveel mensen en kinderen in Haïti.
De TV zender Family7 zendt in juni 4 documentaires uit over ons bezoek
waaronder ook de voedseldistributie.
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Jeltje Rook maakt fotokaarten en
andere leuke spulletjes. Ze staat
regelmatig met een stand in het land.
“Een “fotootje” als bijdrage
Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik
in aanraking kwam met Stichting Hart voor
Kinderen. In diezelfde periode was ik druk
bezig met het ontdekken van de fotograﬁe.
Van de foto’s die ik maakte ben ik kaarten
gaan ontwerpen ten einde meer naamsbekendheid en ook meer inkomsten te
genereren voor de stichting.
Er wordt mij weleens gevraagd wanneer ik
achter een stand sta van Hart voor Kinderen,
“of ik ook de projecten bezoek”. Dat is er nog
niet van gekomen, maar het lezen van en
luisteren naar de verhalen van mensen die
daar zijn geweest is meer dan reden genoeg
om mij te blijven inzetten voor deze kwetsbare kinderen.
Een foto is het resultaat van 1 seconde op
de camera drukken en je bent klaar. Helaas
geldt dat niet voor deze kinderen. Zij hebben
lange tijd structurele hulp nodig om zich te
verzekeren van een hoopvolle toekomst.
Ik draag daar graag mijn “fotootje” aan bij.

Voortgangsrapporten:

Als u maandelijks een kind of gezin ondersteunt krijgt u 1 maal per jaar een voortgangsrapport thuisgestuurd. Vrijwilligers
en medewerkers pakken deze pakketjes
allemaal in.

Anita Kaijser
ook een fotograaf stond op een
vrouwendag met een stand en verkoopt
sieraden vanuit haar studio.
http://www.fotostudio-outside.nl
T-shirts voor Haïti en Oeganda.

Debbie, uit Hoofddorp, kwam op
ons kantoor in Hilversum
prachtige Kinder-T-shirts brengen
met een opdruk die ze zelf had
ontworpen. Tientallen kinderen
in Cité Soleil de armste wijk en
vuilnisbelt van Port au Prince in
Haïti mochten we blij maken met
een T-shirt.

Kersttuin Nieuwpoort
Wist u dat de geweldig versierde kersttuin met
de duizenden lichtpuntjes van de
fam. A. Verhoef in Nieuwpoort € 600,00 heeft
opgebracht?
http://vestingstadnieuwpoort.com/
kaarsjesavond.html

Filmhuis Westerkwartier
Filmhuis westerkwartier in Groningen heeft
vrijdag 19 mei een ﬁlmavond met een markt
georganiseerd waar Hart voor Kinderen met een
stand aanwezig was en op het grote ﬁlmscherm
promo’s mocht laten zien.
http://ﬁlmhuiswesterkwartier.nl

Nieuwe ambassadeur Hart voor Kinderen
Tim Hermsen Musicus, Dirigent, Songwriter
heeft een Hart voor Kinderen.
Tijdens concerten zal Tim vertellen over het
werk van Hart voor Kinderen. Iedere nieuwe
donateur schenkt hij een CD van zijn muziek.
Meer info: http://www.timhermsen.nl

Suppen Crossing Borders: 10 juni 2017
Sponsors/Deelnemers gezocht!

Een tocht van 40 KM vanaf Emmerich am Rhein in Duitsland naar Arnhem voor
Hart voor Kinderen. Er worden nog sponsors gezocht doet u mee:

http://fun-design.eu/crossing-borders-sup-projects
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Onze partners in
het buitenland

Stichting Hart voor Kinderen verleent
hulp aan kinderen wereld-wijd. In de
meeste gevallen in verre oorden.
Men vraagt ons daarom weleens hoe we
weten dat de donaties die we ontvangen goed besteed worden. Want men
wil uiteindelijk toch graag de zekerheid
dat zijn of haar euro goed terecht komt.
Terecht!
Voor ons zelf is het ondoenlijk en te
kostbaar om voortdurend heen en weer
te reizen. We zijn daarom heel blij dat
we partners hebben gevonden die onze
hulpprojecten nauwlettend in de gaten
houden en ons op de hoogte houden van
de uitvoering en voortgang.
Betrouwbare mensen die begrijpen dat zij,
en ook wij, van de inkomsten en uitgaven
een boekhoudkundige verantwoording
moeten afleggen. Onze samenwerking
met hen evenals onze wederzijdse verplichtingen hebben wij vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst die elk jaar
wordt herzien.
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We zijn geweldig
blij met hen!

Een saluut aan onze
ongeziene helden…

colofon

Ooit hoorde ik een mooie song van Sony en Becky
Isaac. De vrije vertaling in het Nederlands gaat als
volgt.

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

Mama kamt zijn haar
Papa poetst zijn tanden
Dat doen ze dag in, dag uit
al 30 jaar
Het leven lijkt niet eerlijk
als je zijn handicaps ziet.
Toch dankt hij God iedere dag
want zijn vader en moeder
verlaten hem niet

Deze nieuwsbrief is gesponsord en wordt
1 tot 2 maal per jaar gratis verspreid.
Onze e-mail nieuwsbrief sturen we met enige
regelmaat. Geïnteresseerd? Stuur uw emailadres
dan naar : info@hartvoorkinderen.nl

Zij is een heldin, hij een held.
Het maakt hen niet uit
dat hun naam nergens wordt vermeld
De waarde van hun leven
ontlenen ze aan geven
Geven, alsmaar geven
Ze komen niet op tv
of staan niet in de krant
Je hebt het eigenlijk niet in de gaten
Maar zij zijn de helden en wij,
wij staan aan de kant….

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.

Bij dit lied moest ik denken aan alle moeders en tantes
die een pleeggezin runnen.
Aan hen die dag in, dag uit zorgen voor kinderen met een
beperking.
Aan hen die zorgen voor kinderen die
getraumatiseerd zijn.
Aan alle leraren en leraressen die met geduld
kinderen onderwijzen.
Aan alle mensen die voor een ander het grote
verschil maken.
U bijvoorbeeld, als donateur, die met uw bijdrage voor
een kind de druppel bent op de gloeiende plaat…
Wij brengen een saluut aan alle ongeziene helden.
Zij die gewoon doen wat er gedaan moet worden.
Wat een voorrecht dat wij als stichting zo veel helden
mogen kennen.

9e jaargang nummer 1
juni 2017 - oplage 12.500

CONTACT ALGEMEEN
Postadres: Postbus 160 – 1250 AD Laren
Telefoon: 035-7721104
Emailadres: info@hartvoorkinderen.nl
Website: www.hartvoorkinderen.nl

REDACTIE
Erna Neuteboom - Louis Pool
VORMGEVING
Justin Heyl – Action Reaction Productions
FOTOGRAFIE
Justin Heyl, Louis Pool en Erna Neuteboom
DRUK
VanderPerk Groep, Groot Ammers
KANTOREN INTERNATIONAAL
Heart for Children Switzerland – Spiez
Heart for Children South Africa – Pretoria
Heart for women and children Oeganda – Kampala
ANBI
Goedgekeurd goed doel nummer: 57 992
RSIN nummer: 8195.25.339
Giften zijn fiscaal aftrekbaar en 100%
aftrekbaar bij een periodieke schenking
KvK : 32136226
KEURMERKEN
Centraal Bureau voor Fondsenwerving
Branche organisatie Goede Doelen Nederland.
Copyright © 2017 Stichting Hart voor Kinderen
Afbeeldingen van kinderen zijn privacy
gevoelig 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 bedankt kon worden.
Vermeld derhalve bij uw giften uw postcode
en huisnummer. We zijn u zeer erkentelijk.

Louis Pool
Voorzitter
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bits of africa
Microkrediet projecten van Hart voor Kinderen

Vrouwen in Afrika en Oeganda worden getraind in het maken van prachtige producten. Door middel van de verkoop krijgen
zij een stabiel inkomen. Het hoofddoel is om de levens van moeders en hun kinderen te verbeteren.

‘sive white’

‘black bead’

‘purple rain’

‘pink lady’

‘green girl’

‘red sunset’

‘brown eye’

‘blue ocean’

‘fruit salad’

‘desert drop’

‘tandi’

‘madina’s joy’

Bestellen? Via de machtigingskaart of onze website

