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Meer dan wij soms voor mogelijk houden.
En toch… en toch hebben ze?? een helpende
hand nodig om verder te komen. Sommigen
misschien wat meer dan anderen. Zo hebben
de meeste van de kinderen die we dankzij uw
hulp een thuis hebben kunnen geven te maken
gehad met misbruik, mishandeling, verlies van
ouders, honger, ziekte en andere trauma’s.

Voorwoord
Uw hulp heeft wel
degelijk zin…
Blij zijn, soms in de
moeilijkste omstandigheden, dat lijken vooral
kinderen te kunnen.
Kinderen kiezen niet zelf
waar ze geboren worden.
Zij zijn kwetsbaar en onbevangen. Ze hebben waar
ze ter wereld ook geboren
worden dezelfde rechten en
dezelfde behoeften.
Kinderen verdienen
allemaal een onbezorgde
jeugd met liefde, geborgenheid en veiligheid, want
dat geeft hen een gezonde
basis voor de rest van hun
leven.
Kinderen kunnen al blij zijn
met weinig. Ze kunnen ook
heel veel zelf.
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We kunnen laten zien dat hulp aan kinderen
zinvol en nodig is. Dat hulp helpt. Dat kinderen
daardoor tot heel veel in staat zijn.
Dat kinderen met wat hulp kunnen opgroeien naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Waardoor ze straks als volwassenen
zelf een bijdrage kunnen leveren aan de
ontwikkeling van hun gemeenschap.
Zo worden dankzij die hulp aan kinderen
uiteindelijk hele dorpen, gebieden en landen
geholpen.
Op diverse manieren komen mensen met
ideeën om de stem van deze kinderen te laten
horen in Nederland. Verjaardagen, jubilea,
stands op braderieën, collectes in een kerk,
door het maken van wenskaarten, slabbetjes
of het organiseren van een kerstmarkt.
Allemaal om kinderen in nood te helpen.
Echt geweldig!!!
Ook in deze nieuwsbrief kunt u weer lezen
en zien wat u met uw hulp doet en betekent
in het leven van deze kinderen. De impact is
enorm en met woorden en enkele foto’s niet
uit te leggen.
Woorden om u te bedanken zijn er niet
genoeg en ik hoop daarom dat u door het
lezen van deze nieuwsbrief bemoedigd zult
worden en mag ervaren dat uw hulp wel
degelijk zin heeft.
Met vriendelijke groet,
Erna Neuteboom - initiatiefnemer

Zij blij, u blij!!

zie pagina 10

Anne van der Bijl
Good Will Ambassador
voor Hart voor Kinderen
We zijn heel erg blij met de komst
van Anne van der Bijl die zich als
Good Will Ambassador voor onze
stichting wil inzetten.

Kijk op blz. 4 voor een korte
introductie over Anne van der Bijl.

Vernieuwde Website
Hart voor Kinderen

www.hartvoorkinderen.nl

Met ingang van eind juli is onze
vernieuwde website on line. Een
ITbedrijf bood aan om gratis onze
Nederlandse website te vernieuwen.
Daar hebben we natuurlijk geen
nee tegen gezegd. In de vernieuwde website is onze informatie
met minder ‘klikken’ snel bereikbaar en te vinden. We zijn onze donateur voor deze donatie in natura
bijzonder dankbaar. U bevelen we
het bekijken van onze site van
harte aan. Ga gauw eens browsen
en kijk hoe effectief en mooi de
website nu is geworden.

laat ons niet voor altijd
op de wachtlijst staan...

TV campagne voor
Humansdorp
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Vandaag werd ik wakker,
op een plek waar ik bang was.
Hopelijk zal iemand mij ooit
een veilige plek bieden.
De hoop van een kind…
Kinderen zitten vol met
dromen. ‘Als ik later groot ben,
dan word ik dokter!’ of een juf,
of beroemde zanger en ga zo
maar door…
De kinderen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika
hebben dezelfde dromen als
alle andere kinderen. Maar
zonder hulp staat hen een
leven van honger, armoede,
ziekte, geweld en prostitutie
te wachten…
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Hart voor Kinderen helpt!
Hart voor Kinderen streeft naar
een situatie waarin maximaal
zes kinderen in een gezinssetting met (een vader en) een
moeder kunnen opgroeien.
Pleegouders die liefdevol voor
ze zorgen. Deze veilige situatie
biedt de kinderen de
mogelijkheid om zich te
ontwikkelen, zodat ze tot hun
recht komen.
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Vandaag hebben we weer
honger.
Elke dag een warme maaltijd…
Wie weet ooit!

Humansdorp: een speciaal project…
Waar ‘gezonde’ kinderen nog de mogelijkheid hebben om voor zichzelf op te komen, zijn kinderen met een
beperking aan hun lot overgelaten. Juist deze kinderen worden vaak verstoten uit hun gezin en leefgemeenschap.
Naast dat we kinderen in diverse sloppenwijken door heel Zuid-Afrika kunnen opvangen kregen we nu via een van
onze partnerorganisaties de mogelijkheid voor opvang op een geschikt stuk land in Humansdorp (4800 m2) waar
drie pleeggezinnen met 18 van deze kinderen met een beperking zich kunnen huisvesten. De bouw van de huizen
kost 55.000 euro per stuk.

Voor de bouw is inmiddels een bedrag van 143.000 euro binnen!
Geweldig, hartelijk dank daarvoor!
In Humansdorp is men inmiddels begonnen met het bouwen van de fundamenten van de drie huizen. Het gaat nu
nog om een resterend bedrag van 22.000 om het project volledig af te ronden. En natuurlijk geloven wij dat dit
bedrag er zal komen want samen staan we sterk. Wilt u ook een steentje bijdragen?
U kunt ons dan helpen met een laatste zetje door een eenmalige gift via de bijgevoegde acceptgirokaart.

Vandaag weten we niet
hoe het beter kan.
Misschien kunnen we het
zelf leren ooit.

Misschien zullen we een plaats
hebben om te spelen.
Misschien hebben we ooit hoop.
3
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hollandse bakker in jeffrey’s bay
We weten dat heel veel kinderen elke dag honger
hebben in Zuid-Afrika. Voor hen zal het een groot
verschil maken als ze te eten krijgen. Het helpt hen
zich beter te kunnen concentreren op school als zij niet
met een rommelende maag in de klas hoeven zitten.
In Jeffrey’s Bay is sinds kort een echte Hollandse
bakkerij!
‘Bakkers voor Bakkers’ heeft, in samenwerking met
Wilde Ganzen, een volledige bakkerijuitrusting
ggegeven welke door de bemiddeling van Hart voor
Kinderen in Jeffrey’s Bay geplaatst en gerealiseerd
konden worden. De machines kwamen vorig jaar
aan in een container in Jeffrey’s Bay en medio mei
2012 zijn er drie bakkers/installateurs uit Nederland
overgekomen om deze machines te installeren en
mensen uit de lokale bevolking te trainen. Het is
een compleet geautomatiseerde bakkerij met een
capaciteit van 1000 broden per dag!

Na de startfase zal deze bakkerij ook
werkgelegenheid bieden voor de
kinderen met een beperking die wonen
in de huizen die gesponsord worden
door u als donateur van stichting Hart
voor Kinderen.
Voor zoveel mensen zijn deze ‘speciale
kinderen’ niets waard en worden ze
gekleineerd. Wij van Hart voor
Kinderen willen proberen speciaal deze
kinderen het gevoel te geven dat ze
waardevolle ‘medeburgers’ zijn en hen
te laten voelen dat ze een bijdrage
leveren aan de maatschappij.
Als je die glimmende, trotse gezichten
ziet, ontroert dat enorm!
P.S. er wordt nu nog gewerkt aan een
soepkeuken.

‘Bakels’, een ingrediëntenleverancier in ZuidAfrika, heeft toegezegd te helpen en zij leveren
A
voorlopig gratis meel en andere benodigdheden.
Het brood dat nu dagelijks gebakken wordt is
onder andere ook voor de kinderen van de
ppleeggezinnen die Hart voor Kinderen ondersteund.
Wij hoeven nu geen brood meer te kopen om al de
kinderen elke dag eten te kunnen geven.
Maar ook kinderen die naar andere crèches en
M
schooltjes in de sloppenwijken gaan kunnen
nu brood krijgen. En kinderen uit de meest
arme gezinnen mogen via bijvoorbeeld hun
school ook brood voor het gezin waar ze
deel van uit maken mee nemen naar huis.
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achtergrond verhalen
Achtergrond verhalen van enkele van onze kinderen die in de huizen van stichting Hart voor
Kinderen een veilig thuis vonden. (de namen zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen)
Tibo
Tibo’s moeder zorgde niet of nauwelijks voor hem. Armoede en hopeloosheid
dreef haar zelfs tot prostitutie. Ze sloot Tibo al vanaf dat hij 2 jaar was dan
geregeld op in een kamer met wat brood. Moeder heeft het HIV-virus opgelopen
en tobt enorm. De sociale dienst heeft heel veel moeite gedaan om de moeder op
het rechte pad te krijgen maar dat mocht niet lukken. Een vader is totaal niet in
beeld....
Tibo heeft in zijn korte leventje al heel wat nare ervaringen doorstaan maar sinds
hij in het pleeggezin zit en weet dat hij daar ook mag blijven, gaat het stukken
beter met hem.

Phil
Het is duidelijk dat er naar de geboorte van Phil niet echt uitgekeken werd.
Moeder zat niet te wachten op een kind en heeft haar leven absoluut niet op de
rails. Ze is vaker dronken dan nuchter. Vader is niet in beeld. Tijdens een huisbezoek werd Phil zo zwaar vervuild en verwaarloosd gevonden dat de maatschappelijke dienst direct toestemming gaf om hem mee te nemen. Hij lag hele dagen
alleen op een vuil bed en zijn lijfje zat onder de nare ontstekingen en korsten.
Als baby heeft hij een hersenvliesontsteking gehad en schijnbaar is er toen ook
een drain in zijn hoofdje gezet. Daar heeft zijn moeder nooit meer naar laten
kijken. Sinds de hersenvliesontsteking is hij spastisch en vanaf zijn benen
verlamd. Hij is erg onderontwikkeld. Hij lijkt nog een baby maar hij
is al twee en een half jaar oud. Sinds hij onder de liefdevolle zorg van zijn pleegmoeder is geplaatst is dit kind enorm opgeknapt! Hij is heel vrolijk. Een lief
jochie.
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Zikh
Zikh is ook het slachtoff
er van totale verwaarlozi
ng vanaf erg
jonge leeftijd. Moeder liet
hem al heel jong achter
bij zijn vader
maar die zat helemaal nie
t te wachten op een 2-jari
g jongetje.
Vader hield erg van de alc
ohol en het bezoeken van
veel
vrouwen. Daar kon hij Zik
h niet bij gebruiken dus
het jochie
liep altijd zielsalleen in
de sloppenwijk rond zon
der dat er naar
hem omgekeken werd. Hij
scharrelde bij buren zijn
broodkostjes bij elkaar en sliep vaa
k in een hoekje achter een
schuurtje.
De maatschappelijke we
rkster heeft hem een tijd
bij opa en oma
in huis geplaatst maar die
wisten zich geen raad me
t Zikh.
Ze sloegen het vrijgevoc
hten kind enorm. Sinds hij
in een
pleeggezin is geplaatst,
zien we hem helemaal opl
even.
Hij heeft rust gevonden!
Hij geniet enorm van het
feit dat hij nu, naast het
Afrikaans,
ook steeds meer Engels
leert.
Hij voelt zich er gewoon
belangrijk door! En dat
verdient deze
jongen. Dit ‘wegwerpkin
d’ komt zo langzamerha
nd helemaal tot
leven en durft nu te drome
n van een toekomst en hoe
ft niet meer
te ‘overleven’.

funville
Een speeltoestel in Humansdorp dankzij kinderen in Maastricht.
‘Wij zijn nog steeds razend enthousiast om in december 2011 een leuke actie
te voeren voor Hart voor kinderen!’ Dat schreef Melanie Federiks de Marketing Communicatie Manager van speellounge Funville in Maastricht. Zie www.funville.nl
Samen met de BSO (Buitenschoolse opvang) ‘De Boomhut’ gingen ze aan de slag voor
kinderen in Zuid-Afrika.
Een leuke actie was het zeker. Er werd een kerstmarkt georganiseerd met een bijzondere
kerststal waar kinderen zelf Jozef en Maria mochten zijn. Er waren leuke kraampjes
waarin van alles werd verkocht, zoals zelfgebakken koeken en er werd een tekenwedstrijd
georganiseerd. Je kon je laten schminken of je eigen pannenkoek gaan bakken. Eveneens
werd er ruimte geboden voor jong muzikaal talent. De verschillende bands van de BSO
kregen de kans om dat life ten gehore te brengen. En wat een talent!
De kinderen in Maastricht willen dat kinderen
in Zuid-Afrika ook zo leuk kunnen
spelen als zij in de speellounge Funville
kunnen doen en daarom wilden zij
geld inzamelen voor een speeltoestel.

geplaatst
prachtige speeltoestel
dit
is
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rik
Af
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In Humansdo
n de 3 gezinshuizen
hard gewerkt wordt aa
hebben
op een terrein waar nu
rking die geen ouders
pe
be
n
ee
t
me
ren
de
bestemd voor 18 kin
rgen.
die voor hen kunnen zo
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Nieuwsflits van het team op Haiti
De naweeën van de aardbeving zijn nog altijd goed te zien en te voelen in de gehele
+DwWLDDQVHVDPHQOHYLQJGLHYROJHQVGHQXRI¿FLsOHFLMIHUVYDQGH81URQGGHPLOMRHQ
mensen ligt.
Hoewel veel mensen hoopten dat een volgende aardbeving weer een 100 jaar zou
wegblijven, zoals voor 12 januari 2010, werd die hoop een maand geleden de bodem ingeslagen, door een aardbeving van 4.6 sterkte. Opnieuw ook op het kinderdorp dezelfde
taferelen: gillend en in paniek naar buiten rennen van medewerkers en kinderen. Gelukkig
duurde de aardbeving niet lang, maar de psychologische impact was heel groot.
We weten nu dat er elk moment weer een aardbeving kan komen. Om de gemoederen
wat te kalmeren hebben we die nacht in de kerk op het kinderdorp doorgebracht, die kerk is
DDUGEHYLQJEHVWHQGLJJHERXZGGRRUKHW1HGHUODQGVHERXZEHGULMI$%%
We zijn inmiddels over de helft van het schooljaar. Vier keer per schooljaar komen de
kinderen met een rapport thuis. Deze rapporten moeten getekend geretourneerd worden;
tijdens het tekenen van de rapporten controleren we de resultaten.
Voor alle kinderen is er huiswerkbegeleiding en zijn er bijlessen beschikbaar.
Deelname hieraan is verplicht. De bijlessen worden onder andere gegeven door drie
inmiddels opgegroeide kinderen van het kinderdorp.
Afgelopen jaar, 2011, hebben we twee keer een cholera uitbraak gehad op ons dorp.
Beide keren is er adequaat gehandeld en hebben we met strenge hygiënische
maatregelen het aantal zieken kunnen beperken tot een kleine groep. Maar de
schrik zit er nog steeds in. Voortdurend handen wassen, niet op blote voeten buiten
lopen en wanneer het heeft geregend - en er liggen grote plassen stilstaand
water op het terrein - laten we de kinderen niet buiten spelen. Elke dag worden de
appartementen schoongemaakt met chloor. Kinderen die overgeven en diarree hebben
worden direct bij Jojanneke, de verpleegkundige op het dorp, gemeld. Met de grote hoeveelheid gedoneerde handdesinfectans waren niet alleen wij geholpen, maar we hebben er ook
nog een heel aantal kampen, scholen en kerkgemeenschappen blij mee kunnen maken.
Tijdens het regen seizoen zijn we extra alert op malaria, cholera en allerlei schimmelinfecties. In onze kleine kliniek zijn we er in ieder geval op voorbereid. Zeker nu ook de
EHVWHOOLQJPHGLFLMQHQXLW1HGHUODQGLVDDQJHNRPHQ
:HGDQNHQDOOHPHQVHQLQ1HGHUODQGGLHRQVZHUNKLHURQGHUVWHXQHQ*HZHOGLJDOGLHEOLMH
gezichten van kinderen te mogen zien. Het is zoals de slogan van Hart voor Kinderen zegt:
Hart voor kinderen helpt kinderen om een kind te mogen zijn...
Een hartelijke groet uit Port au Prince,
Johan Smoorenburg en Jojanneke Oudenaarden

Hoe is het
mogelijk....

Jojanneke aan het werk!
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Het gaat goed met ‘onze’ kinderen in Haiti
Een kort verslag van het wonen en leven in de appartementen op Bon Repos…
Het zijn Haitiaanse vrouwen die de kinderen, welke ondersteund worden door de donateurs van Hart voor Kinderen,
in hun appartementen verzorgen. De kinderen noemen hen meestal tante. Op deze manier wordt zoveel mogelijk
een (gezins) familie situatie nagebootst. Deze jonge vrouwen krijgen opleiding in kinderverzorging en hygiëne ter
plekke o.l.v. één van de leidinggevende personen.

De dagindeling van een schooldag.
Om 5:30 uur wordt het licht en begint het
leven in het dorp. Vanwege de warmte
is dat zo vroeg. Douchen, schooluniform
aan en daarna de dagopening (zingen,
lezen uit de kinderbijbel, overdenking en
gebed). Om 7:00 staat het ontbijt klaar en
van 7:30 tot 13:00 uur gaan de kinderen
naar school. Na school komen de kinderen
naar huis, kleden zich om en verrichten huishoudelijk werk en/of huiswerk. Vanaf 16:00 kan een kind spelen en/of aan een
activiteit deelnemen. ‘s Avonds wordt er veel georganiseerd. De kinderen kunnen gaan voor sport en spel, maar ook is er
gelegenheid voor Bijbelstudie of het bespreken van allerlei maatschappelijke thema’s. Er is een koor en een dansgroep.

Rust, geluk en mogelijkheden tot ontplooien.
De kinderen die hier opgroeien hebben geluk. Zij kunnen de dagelijkse misère van het
leven in Haïti ontvluchten en krijgen de kans zich te ontplooien. Als ze oud genoeg zijn
moeten ze geleidelijk onder begeleiding weer aan het leven buiten het dorp wennen en
gaan –waar mogelijk- dan buiten het dorp wonen. Scholing en beroepsopleiding helpen
daarbij, al is de situatie in het land moeilijk met een werkloosheid van meer dan zestig
procent.

Scholen van “Bon Repos”
De scholen zijn vanwege de aardbeving in
januari 2010 volledig herbouwd en in september
2011 opgeleverd (vlak voor de aanvang van het
nieuwe schooljaar). De nieuwe kleuterschool,
basisschool, middelbare school (totaal 7 units) zijn
allen berekend op een extreme hoge
wind-belasting van 4 KM/m2 (orkaanklasse) en
hebben een hoge veiligheidsfactor.
De leraren hebben allen een lerarenopleiding
gehad. Een opleiding die in Port-au-Prince gevolgd
kan worden. De leraren volgen een lesprogramma
voorgeschreven door het Ministerie van Onderwijs.
Daar mag niet van afgeweken worden. Stichting
Hart voor Kinderen hecht grote waarde aan scholing.
Leren lezen en schrijven is belangrijk, 75% van de
bevolking is analfabeet.

De kinderen dragen een Roze/wit uniform op de kleuterschool en een blauw/wit uniform
vanaf de onderbouw (zo is iedereen gelijk) en beginnen de schooldag met het hijsen van
de Haïtiaanse vlag en het zingen van het volkslied. Dat is verplicht. Daarna gaan de
kinderen naar hun leslokaal alwaar ze vervolgens een Bijbeltekst lezen en een lied zingen.
Zowel kinderen van het kinderdorp als kinderen van buiten het kinderdorp volgen hier
onderwijs.

Op het kinderdorp gaan in het schooljaar 2011/2012 totaal 698 kinderen naar school.
De verhoudingen tussen in- en externe kinderen is als volgt:
Kleuterschool: 147 leerlingen, waarvan 47 uit het kinderdorp.
Onderbouw:
292 leerlingen, waarvan 75 uit het kinderdorp.
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Bovenbouw:
259 leerlingen, waarvan 26 uit het kinderdorp

Portia’s raken alom bekend
'H3RUWLDDUPEDQGMHVZRUGHQODQJ]DPHUKDQGEHNHQGLQ1HGHUODQG
Waar komen ze eigenlijk vandaan?
In de sloppenwijk Kayamandi van de plaats Stellenbosch in Zuid -Afrika
woont Portia Mpangwa, een getalenteerde en hard werkende jonge vrouw.
Haar droom?
Een eigen zaak en een stenen huis.
Haar probleem?
Ze woont in een kamer van golfplaten en karton. Als het regent, loopt het water
onder haar bed door en vreest ze dat haar ‘huis’ instort.
Portia maakt sieraden. Van kraaltjes en Zulu beads (zaden).
In oktober 2010 ontmoetten we Portia en namen we 30 van deze armbandjes mee naar
1HGHUODQGRPWHNLMNHQRIPHQVHQKLHUJHwQWHUHVVHHUGZDUHQRP]HWHNRSHQ
Toen dat bleek heeft Hart voor Kinderen een micro krediet aan Portia gegeven.
Inmiddels zijn er ongeveer 2.500 Portia’s verkocht en ook alweer 1100 stuks met een
VFKLSRQGHUZHJQDDU1HGHUODQG
Inmiddels staan de muren van een echt stenen huis overeind en werkt Portia hard voor het dak
dat daar nog op moet komen. Ze is dolblij en zo trots dat haar droom aan het uitkomen is en ze wil u
daarvoor heel hartelijk danken.

Portia’s huis in aanbouw.

Drie goede doelen in één
Van elke verkochte armband gaat het
grootste deel naar Portia en de andere helft
naar het hulpfonds Hart voor Kinderen, dat
verlaten kinderen een nieuw thuis geeft.
Koop een armbandje en verwezenlijk drie
goede doelen in één keer: u helpt Portia
haar droom te verwezenlijken, u bezorgt
kinderen een warm thuis én u hebt een
mooi sieraad. Een mooi cadeau voor Portia,
de kinderen en u!

Zij blij, U blij!!
Handgemaakt en
verkrijgbaar in de
kleuren: groen, blauw,
roze, rood, paars, bruin,
zwart,wit gemengd.
Zulubeads armband
en/of ketting.
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Met de verkoop van handgemaakte producten uit Afrika steunt Bits of Africa een
fantastisch doel: kwetsbare kinderen en moeders in Afrika. Van elk verkocht sieraad
gaat het grootste deel van de opbrengst direct terug naar de maker(s) (FAIRTRADE)
waarmee ze een kans krijgen op een beter bestaan en de zelfwerkzaamheid wordt
aangemoedigd. Het overige deel van de opbrengsten is bestemd voor stichting
Hart voor Kinderen ter ondersteuning van pleeggezinnen.

Portia armbanden

desert drop ketting
en/of armband

white rose

black bead

fruit salad

www.hartvoorkinderen.nl

NIEUW: brown eye

green girl

blue moon

NIEUW: red sunset

pink lady

purple rain

Bestel een van deze sieraden via de bijgesloten machtigingskaart of ga naar

www.bitsofafrica.nl
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het
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van

Lithua en Asenele zijn kleine
meisjes die geen
‘Welterusten mama’ kunnen
zeggen. Niet omdat ze niet
kunnen praten, maar omdat
ze geen moeder hebben die
voor hen kan zorgen.

Kinderen alleen, kwetsbaar, hulpeloos.
Kinderen
Kinderen
Kinderen
Kinderen
Kinderen
Kinderen

uit de sloppenwijk....
van de straat….
op een vuilnisbelt….
die v
vaak
ziek
zijn….
aak z
iek z
ijn….
die m
misbruikt
zijn….
isbruikt z
ijn….
zo k
kwetsbaar…..
wetsbaar…..

Het gaat om
miljoenen kinderen…
Elk kind is uniek
Elk kind is het waard
Elk kind verdient een
toekomst!

Concreet nodig:

Armen om het kind heen, liefde, aandacht,
cht,
veiligheid, voedsel, onderdak, kleding,medische
che zorg
zo
org en
voorlichting, onderwijs, begeleiding tot zelfstandigheid.
tandigheid.

Kortom:

Een moeder/tante die ze ‘mama’ mogen noemen,
een gezin, een echt thuis!
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www.hartvoorkinderen.nl

hart voor kinderen

Sloppenwijk “Khayelitsha”

Het zorgmodel van Hart voor Kinderen ziet het familieen gezinsleven als een hoeksteen van de samenleving.
Uitgangspunt van Hart voor Kinderen
is 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.

Een win-win situatie!
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. 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 met
elkaar te delen en bemoediging te
ontvangen.

Verdrietig genoeg 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 leven. Voor het opvoeden van
de kinderen ontvangen de pleegmoedHUV RXGHUV ¿QDQFLsOHVWDELOLWHLWQDDU
de toekomst.
Een win-win situatie!

Een kind kan er niets aan doen dat
het onder zulke moeilijke
omstandigheden wordt geboren
en zonder een liefdevolle en goede
verzorging moet leven.

Wij kunnen daar wél iets aan
doen! Want een kind hoort
kind te zijn.
Punt.

Helpt u ons mee deze kinderen een mama, een thuis te geven?
13

hvk stand

Hart voor Kinderen laat zich zien op de Nederland Zingt dag van de EO en
op het Voorjaarsconcert ‘Carried by Grace’ van Hour of Power in Gouda.

Ook dit jaar was Hart voor Kinderen weer duidelijk
aanwezig met een stand op de Nederland Zingt
dag. Een dag In het jaarbeursgebouw te Utrecht die
bezocht werd door zo’n 10.000 bezoekers.
Om 8.00 uur in de ochtend beginnen we met de
opbouw van de stand.

De prachtige kaarten door Jeltje zelf voor
het goede doel Hart voor Kinderen gemaakt, werden bijzonder goed verkocht
en ook de Portia armbandjes in alle
kleuren waren dit jaar weer een groot

succes. Op pagina 10 vind u ons
assortiment dat uitgebreid is met
twee nieuwe kleuren.

Ook op het Voorjaarsconcert van Hour of
Power was Hart voor Kinderen vertegenwoordigd.
De foto’s spreken voor zich. Een geweldige
manier om mensen te laten weten van
het bestaan van Hart voor Kinderen en hen
bekend te maken met de missie: de opvang
van kansarme kinderen vanuit hopeloze situaties.
Vrolijke en bemoedigende dagen voor ons
als medewerkers die niet bij deze dag eindigt
maar doorwerkt omdat moeders en kinderen
in Zuid -Afrika en Haïti een steuntje in de
rug krijgen door dit soort acties. Aan allen die
zich hier voor op welke wijze dan ook hebben
ingezet: Heel hartelijk dank voor al jullie
hulp!
j
p

colofon
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Nieuwe Good Will Ambassador
We zijn heel erg blij u kennis te laten maken met Anne van der Bijl,
onze nieuwe Good Will Ambassadeur.

Anne van der Bijl, in veel landen beter bekend als
Brother Andrew, is een Nederlandse zendeling die
bekend werd door zijn expedities gericht op het
smokkelen van Bijbels naar communistische landen
in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Een rol die
hem de bijnaam ‘Gods smuggler’ (Gods smokkelaar)
opleverde. Vooral tijdens de periode van het IJzeren
Gordijn was het erg moeilijk om de weg naar de
andere kant te vinden. Van der Bijl schreef diverse
inspirerende boeken waarin hij verslag doet van zijn
avonturen. Hij beveelt het werk van Hart voor
Kinderen van harte aan onder alle lezers en
donateurs.

Nalaten aan de kinderen van Hart voor Kinderen…
April dit jaar werd gekenmerkt door de ‘week van het testament’. In diverse
media uitingen werd aan de bevolking in Nederland aandacht gevraagd
voor het opnemen van een goed doel in uw testament… En goede doelen
zijn er heel veel... En Nederlanders geven graag. Daar staan we bekend
om in de wereld.
Maar hebt u wel eens overwogen een bedrag na te laten voor kinderen die
na uw overlijden een kans krijgen op een nieuw leven? Kinderen zonder
ouders die door de ondersteuning van Hart voor Kinderen een nieuw thuis
vinden? Misschien een mooie gedachte om de cirkel van het leven rond te
maken?
U kunt stichting Hart voor Kinderen in uw testament benoemen als erfgenaam. Hierdoor ontvangt Hart voor Kinderen (een deel van) de erfenis.
U bepaalt zelf welk deel en hoe groot dat is. U kunt ons ook een legaat
nalaten. In dat geval omschrijft u in uw testament wat u precies aan
Stichting Hart voor Kinderen wilt nalaten. Zoals bijvoorbeeld een bepaald
geldbedrag of een roerende of onroerende zaak. Ook uw inboedel kunt u
nalaten.
Voor het opmaken van een testament hebt u een notaris nodig. Dat regelen
wij graag voor u. Evenals een bijdrage in de kosten die daaraan verbonden
zijn als u in uw testament of in een legaat ten minste een bedrag van
500,00 euro of meer opneemt. Bij vragen hierover gaan we graag met u
in gesprek.
Het mooie is dat Hart voor Kinderen geen erfbelasting (successierechten)
hoeft te betalen. Al het geld dat u aan ons nalaat, kan dus volledig aan het
werk onder de meest kwetsbare en kansarme kinderen worden besteed.
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