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We hebben in de afgelopen 10 jaar 

duizenden voortgangsrapporten 
gestuurd over het wel en wee van 

onze kinderen

Stichting Hart voor Kinderen bestaat 10 jaar 

Heel dankbaar en blij zijn we dat we op 2 juni 2018 even
mogen stilstaan bij het feit dat Hart voor Kinderen 10 jaar bestaat!

Nee, we geven niet echt een feestje..
Nee, de vlag gaat niet uit…

Ons werk en uw hulp blijft nodig
Want armoede moet de wereld uit!

Wereldwijd heeft Hart voor Kinderen de afgelopen tien jaar hulp mogen bieden in landen 
zoals Zuid-Afrika, Oeganda, Haïti, eSwatini (voormalig Swaziland) Lesotho, Tanzania, 

China, Filipijnen, Bosnië, Sri Lanka, Nepal

In de 10 jaar van ons bestaan hebben we 

voor 3,4 miljoen euro 
aan steun mogen geven aan kwetsbare 

en verlaten kinderen

Namens alle donateurs mogen wij

 structureel voor 511 kinderen zorg dragen!

Deze nieuwsbrief gaat naar meer dan 12.500 adressen

Het aantal donateurs dat ons maandelijks ondersteunt is 
2.238 (nog geen maandelijkse donateur? U bent van harte welkom)

vele duizenden kinderen hebben we mogen helpen bij o.a. noodhulp 
(aardbeving Haiti, Nepal en de Fillipijnen) en hulpprojecten zoals matrassen, 

solarpanels, rolstoelen, maandverband, speeltoestellen, medische hulp,
onderwijs maar bovenal hebben we liefde mogen geven

Kortom: wij zijn verwonderd en dankbaar



Voorwoord
10 jaar Hart voor 
Kinderen

Deze maand staan we als 
bestuur en medewerkers 
met elkaar toch even stil bij 
het feit dat Hart voor 
Kinderen 10 jaar bestaat. 
In 2008 zijn we ooit begon-
nen met een actie voor 
kinderen met een beperking 
in China. Nu kunt u zien op 
de wereldkaart (pag. 4) waar 
we in deze tien jaar vele 
honderden kinderen 
structureel hebben mogen 
helpen en waar we dat nog 
heel lang hopen te blijven 
doen en waar we vele 
duizenden kinderen blij 
mochten maken met dat wat 
ze zo nodig hadden: 
liefde, zorg en het weer 
kind mogen zijn. 

Nooit had ik kunnen 
bedenken, toen ik vanuit 
Zuid-Afrika naar België 
verhuisde en mijn droom 
uitsprak “ooit hoop ik meer 
voor deze kinderen in Afrika 
te mogen doen”, dat mijn 
droom op deze manier zou 
uitkomen. Wat ben ik God 
dankbaar dat Hij de weg 
opende en dat u met ons de 
handen en voeten wil zijn 
en we samen vele kinderen 
(zoals Cor uit Tororo schrijft 
- pag 11) omhoog mogen 
helpen. 
Soms denkt u misschien, 
en ik heb dat wel vaker
uitgesproken, dat uw en 
onze hulp maar een 

druppeltje is op de gloeiende plaat. 
Johan Smoorenburg uit Haïti gaf mij eens 
als antwoord “Als die druppel op zo’n 
kind valt dan betekent dat een wereld van 
verschil!  
Dan kan het zelfs het verschil zijn tussen 
leven en dood”. We vangen kinderen op 
die menselijkerwijs geen kans maken op 
een volwaardig leven. 
Kinderen zonder toekomstperspectief, 
kinderen die zonder uw en onze hulp 
eerder kans maken om te sterven of in 
uitzichtloze omstandigheden moeten zien 
te overleven. 
Die cirkel van dood en armoede 
doorbreken we samen met u!

We hebben onze partners gevraagd of ze 
ons iets wilden schrijven in verband met 
ons 10 jarig bestaan. (Zie pag 10 en 11)

Nee, de vlag gaat niet uit…
Nee, we geven niet echt een feestje..
Want de armoede moet de wereld uit!

Ja, we zijn dankbaar. Zeker!  
Ja, helaas blijft ons werk bestaan, 

En ja, uw hulp is en blijft hard nodig!

Daarom gaan we door en voeren we de 
komende tijd actie voor kinderen in 
Haïti: van de vuilnisbelt naar leren op 
school.  
Lieve donateurs, vrijwilligers en mede-
werkers bij deze wil ik u van harte danken 
voor uw jarenlange trouwe ondersteuning. 
Hoe kan ik mijn dankbaarheid genoeg 
uitdrukken? Zonder u was het niet 
mogelijk al die jaren te doen wat we 
hebben kunnen doen voor kinderen 
in nood! Samen met u hopen we in de 
komende jaren die voor ons liggen nog 
vele, vele kinderen te mogen helpen. 
PS: Wilt u iets extra’s doen in dit 
jubileumjaar? Mede namens de kinderen

Dank u wel! 

Met vriendelijke groet, 

Erna Neuteboom 
Initiatiefnemer 3
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Cijfers
- In Haïti wonen 10,6 
miljoen mensen.
- De oppervlakte van het 
land is 27.750 vierkante 
kilometer.
- De gemiddelde levens-
verwachting is 62 jaar.
- Meer dan de helft van de 
kinderen gaat niet naar 
school.
- 55 procent van de 
bevolking is analfabeet.
- 54 procent van de mensen 
leeft van minder dan een 
dollar per dag.
-48 op de 1000 kinderen 
sterven onder de 5 jaar

5

Wie op Haïti googelt, komt al snel woorden als ‘mislukt’, ‘corruptie’ en
‘politiek instabiel’ tegen. Het land wordt al jaren geregeerd door dictators 
en er zijn regelmatig gewelddadige machtsovernames. Haïti is een school-
voorbeeld van een mislukte staat: De overheid heeft een kleine rol en 
heeft het volledige grondgebied niet onder controle. De regering is inefficiënt,
en grotendeels corrupt. Politie en justitie functioneren nauwelijks, waardoor 
criminaliteit de vrije hand heeft. Alsof dit nog niet erg genoeg is, wordt het land 
regelmatig geteisterd door natuurrampen, zoals aardbevingen, orkanen en 
overstromingen. De aardbeving in januari 2010 staat de meeste mensen nog 
wel bij. Ongeveer 250.000 mensen zijn omgekomen en meer dan 
1,5 miljoen mensen werden dakloos. Vóór de aardbeving waren er al 
ontzettend veel weeskinderen, daarna zijn er nog tienduizenden bijgekomen. 
Na de aardbeving brak, door gebrek aan schoon sanitair en water, cholera uit 
en in november 2016 volgde het drama van de orkaan Matthew. 

Al met al ellendige omstandigheden voor de bevolking. Dit alles is reden te 
meer om in Haïti te werken. Zoals Johan Smoorenburg, van kinderdorp 
Bon Repos op Haïti, het zegt: “Je kunt in een land als Haïti niet zeggen: 
‘De Here zegene je,’ en vervolgens niets doen.” Daarom werkt Hart voor 
Kinderen in Haïti. Wij geloven namelijk dat onderwijs de enige uitweg uit de 
vicieuze cirkel van armoede is. In een land waar 55% van de mensen
analfabeet is, en een groot deel van de kinderen niet naar school gaan, 
bieden wij de kinderen een kans om te bouwen aan een goede toekomst. 
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Ik denk dat ik dood zou zijn geweest 
als ik geen operatie had gehad
Marlinde: Even persoonlijk. In februari 2017 
zijn Louis en Erna bij jou op bezoek geweest 
in het ziekenhuis. Hoe gaat het nu met je na 
de hartoperatie? 
Johan: Ja, het gaat goed. Ik ben er nog 
steeds! Het was niet alleen een bypass, 
maar ook de aorta was uitgerekt. 
Een operatie van meer dan zeven uur. 
Het is echt spannend geweest, maar de 
artsen waren echt verwonderd over hoe snel 
ik er weer bovenop kwam. Na twee maanden 
was ik weer terug op het kinderdorp. En na 
drie maanden was ik weer 100% aan het 
werk. Ik heb het gevoel dat het zelfs beter 
gaat dan voorheen en denk dat ik dood zou 
zijn geweest als ik geen operatie had gehad. 
Het was blijkbaar nog niet mijn tijd. 

Marlinde: Je was vast blij om terug te zijn 
op Bon Repos?
Johan: Ja, natuurlijk. Een fantastisch 
welkom, ik ben daar redelijk geliefd. 
Maar ik zet me ook al 36 jaar in voor deze 
kinderen en mensen. En daar kom ik ook 
niet meer van af. Ik ben nu 74 en we gaan 
gewoon door tot het mijn tijd is!

Marlinde: Hoe gaat het op Bon Repos? 
Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen geweest?
Johan: Het loopt eigenlijk heel goed. 
We hebben 130 man personeel, met 
Dagobertals directeur voor de school, en een 
heel team eromheen, inclusief een gewel-
dige boekhoudster en een accountant die 
elke week komt controleren. We hebben een 
directrice voor het bejaardentehuis. 
Wilcie, mijn echtgenote, houdt zich bezig met 

het kinderdorp, dus daar loopt alles, inclusief 
de keuken, ook goed. Het probleem is, dat 
je constant moet blijven zoeken om het geld 
te vinden. Ik ben twee jaar niet in Nederland 
geweest en dat merk ik aan de inkomsten. 
Je bent toch het gezicht. 

Marlinde: Hoeveel kinderen gaan er nu naar 
school?
Johan: Alle kinderen bij elkaar, ook die in de 
bergen, zo’n 1000. Ook in de bergen betalen 
we een groot gedeelte van de salarissen, 
dat tikt best wel aan. Daar gaan 300 
kinderen naar school. 

Ik heb veel mensen gezien die na 
een jaar gillend wegliepen

Marlinde: Waar geniet je het meest van op 
het kinderdorp?
Johan (lachend): Van mijn vrouw, denk ik. 
Kijk, Haïti is een land waar zoveel dingen 
gebeuren, dat je je makkelijk kunt laten 
ontmoedigen. Gelukkig is Wilcie er in mijn 
leven. Ik heb ook veel mensen gezien die na 
een jaar gillend wegliepen. Op minder goede 
momenten kijk ik juist naar de mensen die 
geslaagd zijn. Een heel aantal van onze 
jongelui, nu ‘buiten’ ons dorp, zijn goed 
terechtgekomen. Eentje is dokter geworden, 
er is een advocaat die nu rechter wordt en 
een ander heeft een eigen opleidingsschool. 
Daar kan ik dan van genieten. 

Het land kan ik niet veranderen, 
maar de mensenlevens wel! 

Ik ben wel verweten: Ja, wat jij hebt is 
alleen een sociaal project. Alsof dat een hele 
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grote zonde is. Daar trek ik me niks van aan. 
Maar in een land als Haïti kun je niet zeggen: 
‘De Here zegene je’ en verder niks doen. 
De kinderen groeien ook echt op met het 
evangelie maar we helpen mensen ook
sociaal. En dat is wat de Bijbel ons ook leert.

Wilcie: Liefde geven aan de kinderen, is een 
van de meest belangrijke dingen en je hebt te 
maken met personeel zoals de tantes die de 
kinderen verzorgen. Dat gaat best goed, maar 
je moet het wel in de gaten houden. Dat de 
kinderen een goede opvoeding krijgen en in 
liefde worden grootgebracht, daar zet ik me 
voor in. 
Johan: Wilcie wordt gezien als heel 
belangrijk en wordt ook zeer gewaardeerd. 

Marlinde: Johan, botst jouw cultuur ook 
weleens met de Haïtiaanse?
Johan: Er zijn dingen die ik zelf niet zou 
doen. Maar in 36 jaar ben ik toch meer
Haïtiaans dan Nederlands geworden. 
Wel heb ik altijd gezegd: Ik ben een vreem-
deling. Wat kan ik zeggen wat ze niet goed 
doen? Daar heb ik het recht niet toe. Ik kom 
uit een ander land, net als wanneer mensen 
hier in Nederland binnenkomen. 
Ik pas me aan en zij hoeven zich niet aan te 

passen aan mij. 
Marlinde: Wat is er op dit moment heel hard 
nodig op Bon Repos?
Johan: Dat blijft als eerste betrouwbaar 
personeel en de fondsen. Net als bij jullie, 
want jullie doen veel voor ons. We willen in 
de running blijven!  

Marlinde: Hoeveel kinderen wonen er nu op 
Bon Repos?
Johan: 150-155 kinderen. Zo gauw er een 
kind uit gaat, wordt er een nieuw kind 
opgenomen. We zitten altijd vol! Dus in de 
loop van de jaren denk ik dat we zo’n 500 
kinderen opgevoed hebben, tot ze 18, 19, 
20 jaar zijn, inclusief een schoolopleiding.

Marlinde: Wat zou je nog graag doen in de 
toekomst?
Johan: Ik ben op dit moment vooral bezig 
met de continuïteit van het project, dat het 
door kan blijven gaan op een goede wijze, 
zoals het altijd doorging. Ook als ik er niet 
meer ben. Dat is mijn grootste zorg. 
Ik ben toch geconfronteerd geweest met 
een levensbedreigende operatie. 



Het is een wonder dat ik nog leef!
Marlinde: Wat was voor jou een hoogtepunt in het afgelopen 
jaar?
Johan (lachend): Volgens mij ken ik alleen maar hoogtepunt-
en… (Na enig nadenken) Ik denk toch het wonder dat ik nog 
leef. Dat ik de operatie goed ben doorgekomen. Dankbaar ook! 
Als ik wakker word, dank ik God elke dag dat ik leef. En ik moet 
zeggen, na zo’n ervaring heb je daar ook alle reden toe. 
Ik ben blij dat ik er nog ben.

Marlinde: En wij met jou! Je hebt het net al even aangestipt, 
maar wat gaan de kinderen zoal doen na hun diploma? 

Alles begint bij een schoolopleiding

Johan: Als ze klaar zijn, en ze hebben een vak geleerd, dan moet 
er dus werk gevonden worden. Dat valt nog niet mee op Haïti. 
Ik heb wel contacten, maar kan niet iedereen aan werk helpen. 
Gelukkig redden de meesten zich goed. Ik blijf zeggen, en dat 
mag je rustig onderstrepen: Alles begint bij een schoolopleiding. 
Toen ik voor het eerst in het land kwam, kon 80 % van de 
bevolking niet lezen of schrijven. Dat is ook vandaag de dag nog    
 55-60%. Je merkt het aan de bevolking. Ze hebben geen enkele 
   opleiding, de mensen leven bij hun gevoelens. Je mag rustig   
     opschrijven: Natuurlijk moet je een mens in leven houden,  
      maar daarna begint alles bij een schoolopleiding. 
      Dan hebben ze in ieder geval een veel betere kans. 

         Marlinde: Wilcie, hoe is het om met een Nederlander  
         getrouwd te zijn?
         Wilcie: Johan is heel belangrijk in mijn leven. Het feit dat    
    hij zoveel voor Haïti, mijn land, mijn volk kan doen. Daar ben 
    ik trots op. Ik ben blij dat ik een vrouw geworden ben die op   
    deze manier kan leven. Als zangeres heb ik ooit kilometers    
    moeten lopen om te zingen in een kerk. Er kon nog geen    
    colaatje of 10 cent voor de taptap (openbaar vervoer) af. 
    Nu word ik gerespecteerd en kan ik zelfs meer doen voor 
    mijn land dan alleen zingen. 

     Marlinde: Dank je wel en Gods rijke zegen op jullie werk!  
       Johan: Ik wil nog een ding zeggen. Namens Wilcie en   
          mijzelf wil ik stichting Hart voor Kinderen heel erg 
          bedanken voor de jarenlange trouwe ondersteuning. 
              Bovendien gefeliciteerd met jullie tienjarig jubileum!      
                   Jullie verrichten prachtig werk. Dat hebben ook wij  
                        ondervonden. 
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Actie: Weg van de vuilnisbelt naar leren op school

Vooruitgang begint met onderwijs.
Haïti is een van de allerarmste landen ter wereld, en wordt regelmatig getroffen door verwoes-
tende natuurrampen. Voor een viertal tv-reportages was ik, samen met Dolf van de Vegte en 
een cameraploeg van tv-zender Family7, mee naar dit land, waar kindersterfte, armoede en 
criminaliteit heersen. 
Op de vuilnisbelt van Cité Soleil in Port au Prince zag ik kinderen spelen tussen bergen met vuilnis. 
Wilde varkens liepen om hen heen, op zoek naar voedsel. 
Een bron van ziekte en dood. Deze kinderen hadden niets, laat staan een kans op een betere
toekomst. 

In Haïti zijn de meeste mensen analfabeet. Veel kinderen, en met name de kinderen die leven op 
de vuilnisbelt, gaan niet naar school. Om te ontsnappen aan de negatieve spiraal van armoede, 
honger en ziekte is onderwijs de enige oplossing. Daarom laten wij in onze reportages een aantal 
prachtige schoolprojecten zien, waar kinderen gedegen onderwijs ontvangen. 

De tv-serie over Haïti die Family7 in juni uitzendt, nodigt u uit na te denken over hoe we de liefde 
van Jezus voor kinderen in nood tot uitdrukking kunnen brengen en hoe we kunnen opkomen voor 
de minsten en minderbedeelden. 
Voor een bedrag van € 120,- kunnen we een kind in Haïti een jaar lang naar school sturen. 
Elk bedrag, groot of klein, is welkom! Met bijgevoegde acceptgiro of machtigingskaart kunt u 
uw liefde kenbaar maken. 
Helpt u mee?

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Erna Neuteboom
Initiatiefnemer

Help mee, en geef voor € 120,- een kind in Haïti de kans om een jaar lang naar school te gaan! 

           Uitzendschema Family7                               
     Datum    Herhaling
Aflevering 1  wo   6 juni, 21:00  za   9 juni, 20:30
Aflevering 2  wo 13 juni, 21:00  za 16 juni, 20:30
Aflevering 3  wo 20 juni, 21:00  za 23 juni, 20:30
Aflevering 4  wo 27 juni, 21:00  za 30 juni, 20:30
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enkele felicitatiesBulembu - Swaziland (eSwatini) 
Leigh and Vernon Putkammer

Hart voor Kinderen has been an 
immense blessing to Bulembu 
ministries Swaziland. Sharing the 
story of Bulembu and the children of 
Swaziland is invaluable. Hart voor 
Kinderen has assisted us funds to 
support and empower Bulembu 
Ministries Swaziland in growing future 
leaders of this beautiful nation. 
THANK YOU for investing into 
His Kingdom and bringing hope and 
smiles to over 350 children in our 
care. Thank you Erna, Louis and 
Hart voor Kinderen.

Home from Home - Kaapstad 
Zuid-Afrika 
Jane Payne and Pippa Shaper

“We are delighted to partner with Heart 
for Children in helping to care for our 
children. Your ongoing support means 
so much for us in being able to provide 
our foster parents and children with 
everything that they need. Thank you for 
all your support in making our children’s  
lives so much better.”

Victory4All - Jeffreys Bay
Zuid-Afrika
Johan en Astrid Vos 

Vanuit Zuid-Afrika willen we Erna en 
Louis van harte feliciteren met deze 
mijlpaal. Uit de grond van onze harten 
willen we onze dankbaarheid uit-
spreken naar jullie inzet voor ons werk 
onder kinderen. De support die we 
vanuit Nederland ontvangen om hier 
in ZA het werk te kunnen doen is van 
onschatbare waarde.
Naast de financiële support ontvangen 
we ook bemoedigingen en de nodige 
praktische hulp. Echt geweldig..!!

Rehoboth Childrens Village  
Port Shepstone - Zuid-Afrika  
Alfons en Yvonne van der Galien 

Congratulations Erna and Louis with reaching 
this incredible milestone for Heart for Children. 
Mere words fail us to express our heartfelt 
gratitude to the amazing support Rehoboth has 
received from Heart for Children. 
Your organization has faithfully supported us and 
the difference Heart for Children is making is 
enormous and real. Without your support these 
children lack food, education and lots of love! 
We are praying for many more years to partner 
together in helping these vulnerable 
orphaned children. Blessings and 
lots of love.

Moeder en Kindcentrum - Kakiri
Oeganda - Madina Ubuule

Dear Hart voor Kinderen, you became the hand, 
which saved many from misery. No one 
deserves to feel helpless and yet when we were 
caught up in this trajectory, we prayed that God 
sends an angel. And to us, God sent you. 
     We are really thankful, and we need your     
       help very much!
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enkele felicitaties
Kampala - Oeganda
Janet Ongweigh

Hart voor kinderen, has come at the 
time for me when I had given up on 
my life, and I had stop dreaming for 
myself and my kids, I looked at my 
children as a big burden. I saw them 
with no education and everlasting 
suffering just like me at the time. 
But now because of Hart voor 
Kinderen I’m thankful for live. You 
have restored my hope, dreams, you 
are like my live supporting machine. 
Many more blessing to the founders; 
you are the best....). Your African 
beauty queen, :)

        Heart for Children Uganda – Tororo 
        Cor en Grace Koelewijn 

Vanuit Tororo - Oeganda willen wij alle leden van 
de ‘Hart voor Kinderen’ Familie een welgemeend 
dank-je-wel toeroepen! 10 Jaar kinderen omhoog 
helpen, dat doen wij samen. Hier in Tororo zijn er 
tientallen kinderen die nu een betere toekomst 
hebben, een mooi vooruitzicht omdat wij samen 
deel uit maken van deze familie. Dank jullie 
wel dat wij er bij mogen horen!

Lesotho - Ntabieseng Matube

Al jaren mogen de kinderen rekenen 
op jullie liefde. Ze kijken altijd vol 
verwachting naar de Kerst. Dit jaar 
was het heel koud en regenachtig 
en na geduldig gewacht te hebben 
mochten de kinderen hun cadeaus in 
ontvangst nemen. De glimlach op hun 
gezichten laat zien wat er zich bij hen 
afspeelt. Bedankt dat ze weer 
kinderen mogen zijn en dat ze niet
vergeten zijn. Hartelijk bedankt 
namens de kinderen en hun 
verzorgers.

Heart for Children – Zuid-Afrika
Henry en Annette

Namens ons en het bestuur van Heart for 
Children in South Africa willen wij Hart voor 
Kinderen van harte feliciteren met jullie tiende 
verjaardag! Dankzij jullie geboorte tien jaar 
geleden kwam er ook een “Heart for Children” 
in Zuid Afrika. Het is dus een dubbele 
verjaardag! Door jullie zijn wij nu in staat de 
‘weggooi’ kinderen nabij Oost London te 
helpen. Wij danken jullie en alle Nederlanders 
voor hun trouwe steun aan alle kinderen in de 
wereld die echt vaak geen ‘naam’ hebben. 

Family7 - Nederland   
Dolf van de Vegte

Namens het hele Family7 team feliciteren wij 
Hart voor kinderen met deze mooie mijlpaal;
Tien jaar een passie en hart voor Kinderen; 
Als Family7 kijken we terug op een mooie 
samenwerking bij projecten als Family7 in Actie 
voor Haïti maar ook het Oeganda project;
We wensen Hart voor Kinderen heel veel zegen 
voor de toekomst. 11

Heart for Children – Zwitserland
Rosy Blissenbach

In the name of Heart for Children International in 
Switzerland I congratulate Hart voor Kinderen in 
the Netherlands for 10 years of excellent service 
in different countries to the pocr and needy
orphans and widows– the most vulnerable
people in our society. 



Gezin sponsoring
Geef kansarme kinderen de warmte van een gezin… 

Dat kan al voor 0,22 ct per dag 

Onze stichting zet zich wereld-
wijd 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 familie-
en 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 pleeg-
moeders(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 
hebben.
 
Voor het opvoeden van de kinderen ontvangen de pleeg moeders (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 

           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 samen-
            leving. 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 kwaliteitsonderwijs 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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Een brief uit Oeganda

Vanavond, wanneer de zon is onder gegaan, zullen veel mensen 
voortaan niet meer in het donker leven. Er is licht gebracht!
Het is altijd indrukwekkend (in het Engels zo mooi gezegd 
mind-blowing) om te zien hoe mensen iets ontvangen wat in 
hun ogen onmogelijk leek: 
Een matraspakket en/of een betrouwbare lichtbron! 
Toen de mensen vandaag bijeenkwamen kon je hun pijn zien. 
De manier waarop ze bewogen was energieloos, alsof ze de hoop 
hadden opgegeven. Ze zaten zwijgend bij elkaar te wachten. 
Ze hadden geen idee wat er zou gaan gebeuren. En toen het 
moment daar was, dat ze het matraspakket kregen, 
liepen de tranen over hun wangen. Was het hun ongeloof? 
Toen we het vroegen kregen we te horen dat dit inderdaad een 
antwoord op hun talloze gebeden was. 
Als je lang in armoede leeft aanvaard je na een tijdje je situatie. 
Je denkt dat dit het leven is. Totdat er iemand op je deur klopt 
met een levens veranderend pakket! Moeders, voogden en groot-
ouders hadden de hoop opgegeven dat hun levens ooit zouden 
veranderen. Maar vannacht kunnen wij rustig slapen, wetend dat 
ook zij nu een kans hebben om te leven als waardige mensen.
We zijn altijd zo dankbaar voor eenieder die iets opoffert, zodat 
de vergeten mensen uit onze Oegandese samenleving hun 
hoofden kunnen neerleggen op een comfortabel matras en 
een lamp hebben als de nacht valt. 
Moge God u rijkelijk belonen!

Madina Ubuule 
Caring Heart for Woman and Children Center Uganda
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De schoolvakanties brengen de kinderen bij hun familieleden
of verzorgers door. Omdat er structureel te weinig voedsel is 
kregen meer dan 100 kinderen een grote doos met voedsel mee. 
Met kerst wordt er feest gevierd met een prachtige taart en een 
heerlijke maaltijd.

Kerst 2017

Door nieuwe sponsoringmogelijkheden was het afgelopen januari voor
Hart voor Kinderen mogelijk om in Oeganda 133 nieuwe kinderen naar school te 
laten gaan. Een aantal van 97 in de omgeving van Kampala en nog eens 36 kinderen in 
Tororo. (In het oosten van het land). In totaal maken onze donateurs het mogelijk om 
216 kinderen volledig te onderhouden en onderwijs te geven in Oeganda. 

Madina gaat in de omgeving van Kampala de dorpen en eilanden af en moet na grondig 
onderzoek de verschrikkelijke moeilijke keuze maken welk kind wel en welk kind niet 
de kans krijgt om naar school te gaan. Grace doet hetzelfde in Tororo. 

Het is een groot feest zo’n eerste dag naar school. De kinderen krijgen dan voor het 
allereerst in hun leven een bed met matras en een eigen dekenkist voor hun spulletjes 
zoals schoolkleding en schriften. Het is ook prachtig om te zien hoe opgewonden ze zijn 
als ze voor het eerst stromend water uit een kraan en een toilet zien. 

Wat is het mooi om de kinderen ijverig hun schoolwerk te zien maken en 
ze juichend naar de speeltoestellen op het schoolplein te zien rennen. 
Het is fantastisch dat ze nu voor het eerst in hun leven 3 maaltijden per 
dag krijgen en niet met honger hoeven te gaan slapen. 

Dank u wel!
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  Shakul is 4 jaar en komt uit een gezin van twee kinderen en woont bij een pleegmoeder. 
  Zijn moeder zit al 2 jaar in de gevangenis omdat ze uit zelfverdediging haar man vermoordde    
  toen hij haar mishandelde. We willen graag dat Shakul naar school gaat, omdat de man van   
  Shakuls pleegmoeder niet meer voor Shakul wil zorgen. Hij wil niet dat zijn kinderen 
  opgroeien met ‘zo’n kind’. Shakul kan nergens heen, omdat zijn vaders familie hem ook 
  onteigend heeft (zij willen ook niet zorgen voor een moordenaarskind). Bij gebrek aan geld   
  kan hij niet naar school terwijl dat wel heel goed voor hem kan zijn. Hij kan dan het 
  negatieve verleden vergeten en focussen op de toekomst. 

                  Mariam van 9 jaar is de jongste van 9 kinderen en woont bij haar oma. 
               Allebei haar ouders zijn gestorven aan aids. Na hun dood was het voor 
      Mariam en haar broers/zussen moeilijker dan ooit om aan eten te komen. Ze zijn 
    regelmatig met een lege maag gaan slapen. Op een gegeven moment had 
    Mariam’s zus geen andere keus meer dan de prostitutie in gaan, om toch wat eten 
  voor haar broertjes en zusjes bij elkaar te sprokkelen. Na een maand kwam ze 
 erachter dat ze HIV-positief is. Dat was natuurlijk een grote schok. Mariam’s zus 
  besloot Mariam naar hun oma te brengen, zodat Mariam niet hoeft te zien hoe haar 
   zus aan de ziekte lijdt. Mariam vertelde dat ze, als ze dokter wordt, haar zus wil 
    behandelen. De enige manier waarop dat kan is door naar school te gaan.

      Sarah van 9 jaar komt uit een familie van 5 kinderen, ze heeft twee zussen 
      en twee broers en zij is de middelste. Hun moeder heeft hen in de steek 
      gelaten toen ze trouwde met een andere man. Vier maanden later werd hun 
     vader vermoord. Een behoorlijk traumatiserende ervaring voor Sarah. 
  Zij was de enige die wakker werd en alles heeft gezien. De moordenaars 
   wilden natuurlijk geen bewijs achterlaten en Sarah heeft het ternauwernood 
             overleeft. Na de moord op hun vader werd ze naar oma gebracht, 
                 maar door gezondheidsproblemen kon oma niet voor de 
                  kinderen zorgen. Ze wonen nu weer in hun oude huis, en 
                  samen zorgen ze voor elkaar. Een buurvrouw houdt hen een 
                    beetje in de gaten. Samen graven ze in tuinen om eten bij 
                      elkaar te sprokkelen. We denken dat als Sarah naar school 
                         gaat, ze echt een verschil kan maken ook in het leven van 
                            haar broers en zussen. 

Grace van 9 jaar komt uit een familie van drie kinderen, ze wonen op het 
eiland Sowe. Graces moeder is gestorven aan aids, en een aantal maanden 
daarna ontdekte Graces vader dat ook hij HIV-positief was. Dat schudde 
hem wakker, hij heeft toen de kinderen ook laten testen. Twee van de drie 
kinderen bleken ook HIV-positief, Grace, de jongste niet. Hun vader heeft 
hen toen in de steek gelaten en is gaan drinken. Gelukkig voor hen konden
 ze in het huis blijven wonen. De oudste zus van Grace zorgt voor haar
samen met een buurvrouw die aanbood om hen te helpen. Het is moeilijk 
voor de kinderen, ze zitten daar geïsoleerd in een gemeenschap en zelfs 
daar willen sommige kinderen niets met hen te maken hebben. 
Grace vindt het verdrietig dat haar zussen ziek zijn en medicijnen moeten 
nemen. Ze vertelt dat haar zussen soms geen medicijnen kunnen krijgen. 
Later als ze groot is, wil Grace kinderen helpen die geboren zijn met 
HIV/Aids en afgezonderd in een gemeenschap zitten. Ze kan dit alleen 
bereiken als ze naar  school kan. 17



Mijn nummer verandert niet en je weet waar 
we wonen…

Interview met Alfons & Yvonne van der Galiën, 
van het Rehoboth Kinderdorp in Port Shepstone. 
Daar zorgen ze voor 80 kinderen, die meestal 
HIV-geïnfecteerd zijn en vaak ook trauma’s hebben.  

Haar ogen waren dof, het heeft drie weken 
geduurd voor ze weer lachte…

Erna: Het is alweer even geleden dat we bij jullie op bezoek 
waren in Port Shepstone. 
Hoe gaat het op Rehoboth?
Alfons: Heel erg goed! We zorgen nog steeds voor 80 kinderen. 
De meeste kinderen HIV-geïnfecteerd. De ouders hebben de 
kinderen achtergelaten bij het ziekenhuis of we krijgen de 
kinderen via een andere weg. Ze willen steeds meer dat de        
               kinderen teruggaan en re-integreren in familie-
               verband. Dat is natuurlijk ook het mooist, als dat kan. 

Yvonne: Vorig jaar werd er met spoed een peutermeisje bij ons 
geplaatst, omdat haar moeder niet in orde was. Na een aantal 
weken wilden we de papieren in orde maken bij de rechtbank. 
Daar werd gevraagd of er nog familie was. Er bleek nog een 
tante te zijn. Het meisje moest van de rechtbank met de tante 
mee. De tante zag dat totaal niet zitten, maar heeft het wel 
gedaan. Na een week hebben wij een huisbezoek gedaan en 
zagen de verschrikkelijke omstandigheden. De tante woonde in 
een krot, had niks te eten. Het kindje was ontzettend afgevallen. 
We hebben het weer aangekaart bij de rechtbank. 
Dat heeft wel even geduurd maar op een gegeven moment 
hoorden we: “De rechtbank heeft gesproken: Ze komt vandaag.” 
Maar het kind dat bij ons ontspannen, vrolijk en gelukkig was, 
zag er na zes maanden anders uit. Haar ogen waren dof. 
Je kon zien dat ze geen vertrouwen meer in mensen had. 
Het heeft drie weken geduurd voor ze weer lachte. 
Nu gaat het goed. 

Flourish Spring Water
 
Erna: Zijn er na ons bezoek nog grote veranderingen geweest?
Yvonne: Wanneer waren jullie bij ons? Hadden we het land van 
de Chief (plaatselijk stamhoofd) al gekregen? 
Erna:  Dat was in 2016.
Alfons: Oh, daarna is er nog heel wat veranderd! In maart 2017 
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hebben we een kapel gebouwd en geopend. Evenals een 
waterfabriek die nu winstgevend is. En we hebben land gekregen 
om een eigen community te ontwikkelen met de kinderen die nu 
volwassen worden en van het dorp weggaan.  
Erna: Verkopen jullie het water van jullie eigen bron in de stad, 
aan supermarkten? 
Alfons: Ja. Ik heb een flesje meegenomen: Flourish Spring 
Water. En het leuke is: Rehoboth betekent ‘lots of space to flour-
ish in the land’. De opbrengst gaat naar Rehoboth’s Children’s 
Village.’ 

Hoogvliet Supermarkt filialen 

Erna: Waarom zijn jullie nu in Nederland?
Yvonne: Vanwege het vijftigjarig bestaan van de supermarkt, 
organiseerde Hoogvliet een feest met 50.000 man op hun eigen 
terrein in Zoetermeer. Het vorige Hoogvlietteam, dat naar Re-
hoboth is geweest, heeft een actie opgezet: Een project waarbij 
alle Hoogvlietmedewerkers telkens 50 cent van hun maand-
salaris afstaan, voor Rehoboth. Deze week gaan we zoveel 
mogelijk filialen af om mensen te spreken en het project flink te 
promoten. 
Erna: Waar geniet je van als je op Rehoboth rondloopt?
Yvonne: De vrolijke gezichtjes van kinderen, die dan zeggen 
“Hey, auntie (tante, red.) Yvonne! Er was een kindje opgenomen 
in het ziekenhuis terwijl ik in Nederland zat. Ik kreeg een 
whatsappje: “Hello auntie Yvonne, ik wil je even laten weten dat 
ik thuis ben. En het gaat goed met me, ik mis je, dikke knuffel.” 
Het zijn gewoon allemaal je eigen kinderen.

Een verloren zoon die thuiskomt…

Erna: Wat vinden jullie een hoogtepunt in het afgelopen jaar?
Alfons: We hebben net 15 jaar Rehoboth gevierd. Dat was 
natuurlijk een hoogtepunt, je kijkt terug en dan zie je wat God 
allemaal gedaan heeft. Hiervoor zat ik in het bedrijfsleven en 
maakte ik een planning. Nu is het ‘Heer, wat wilt u?’, dat schrijf 
je allemaal op, en dan zie je het op wonderbaarlijke manier 
ontstaan. 
Yvonne: Een ander hoogtepunt: Vorig jaar hebben we een 
verloren zoon gehad, die wilde eerder weg omdat hij zich niet 
aan de regels van Rehoboth wilde houden. Hij is toen 
weggegaan, helemaal van het padje af. Ik dacht iedere keer: 
Hij is dood. Laatst kreeg ik zomaar een whatsappje: 
“Mag ik alsjeblieft met jullie komen praten? Ik moet weer op 
het goede pad zien te komen. Ik heb veel verkeerd gedaan en 
ik wil daar vergeving voor vragen. Mag ik langskomen?” Ik 
zei: “Natuurlijk.” Ik heb altijd tegen hem gezegd: Mijn nummer 
verandert niet en je weet waar we wonen. Destijds heb ik verteld 
van de verloren zoon en dat wij de vader zijn die op hem 
zouden wachten, dat we hem, als hij terugkwam, met open 
armen zouden ontvangen. En hij kwam. Wij vroegen hem nog: 
“Wat hadden we anders kunnen doen?” Hij zei: “Niets. Jullie 
hebben me overal voor gewaarschuwd, maar ik moest het zelf 
ervaren.” Onze verloren zoon is weer terug!

Erna: 
Yvonne en Alfons, hartelijk dank voor dit interview en kijkje 
in jullie leven. Gods zegen op het mooie werk dat jullie doen. 
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Jimmie Earl Perry - in memoriam

In januari kregen wij het verdrietige bericht 
dat onze goodwill-ambassadeur, professor 
Jimmie Earl Perry, is overleden. Jimmy was UN-
AIDS National Goodwill Ambassador voor Zuid-
Afrika. Geboren in Amerika, zette hij in Zuid-
Afrika zijn (muzikale) talenten in om aids te 
bestrijden. Dat deed hij onder meer als docent 
aan het Afrika Centrum voor HIV/Aids 
Management en als directeur van het educatief 
theater. “Onderwijs is de sleutel tot preventie 
en verlaging van HIV-infecties. Jimmy Earl heeft 
veel voor Hart voor Kinderen betekend en is in 
Nederland met name bekend geworden door 
zijn optredens voor onze 
stichting. We zijn hem
daar dankbaar voor! 

De voortgangsrapporten komen er weer aan...

Nieuwe kaartenactie Anita

Onze vrijwilliger Anita Kaijser heeft een nieuwe 
actie bedacht. Via haar fotostudio (Foto-
studio Outside in Musselkanaal) verkoopt ze 
wenskaarten voor Hart voor Kinderen! Een 
setje van 10 kaarten kost € 25,95 en daarvan 
komt € 10,- ten goede van Hart voor Kinderen.
Ook zo’n mooie kaart weggeven of versturen? 
Ze zijn te bestellen via de website van Anita: 
https://www.fotostudio-outside.nl/hart-
voor-kinderen-kaarten-aktie/ 

Nieuwe ambassadeur 
stelt zich voor: 

Tom Herlaar werkt sinds 
1977 bij de Evangelische 
Omroep als radiopresentator 
en vaak ook als voice-over. 
Dat laatste doet hij ook 
regelmatig voor Hart voor 
Kinderen. Tom werd al op 
jonge leeftijd gegrepen door 
de liefde van Jezus. En die 
liefde drijft en inspireert hem 
tot op de dag van vandaag. 
Onlangs bezocht hij een 
particulier kinderproject in 
Zuid-Afrika en toen werd 
het nog eens bevestigd: 
Kinderen zijn heel kostbaar, 
maar ook enorm kwetsbaar. 
Daar zet hij zich graag voor 
in!

Spaardoosje

Maak een spaar-
doosje. Knutsel dit 
spaardoosje in 
elkaar en haal 
samen met uw gezin
of klas geld op voor 
Hart voor Kinderen!

Kijk op: 
https://hartvoor
kinderen.nl/help-mee
/mogelijkheden-voor-kinderen/spaar-
doosje

Christelijk filmhuis Westerkwartier

Het christelijke filmtheater Westerkwartier 
heeft de hele maand mei reclame 
gemaakt voor Hart voor Kinderen. 

Bedankt dat jullie ons bij het publiek 
bekend willen maken! 

Dag Hamelen

Op Koningsdag 
heeft buurthuis/
activiteitencentrum 
Dag Hamelen uit 
Arnhem met een 
stand op de 
vrijmarkt gestaan. 
Daar hebben ze 
sieraden van Hart 
voor Kinderen 
verkocht. Egbert 
en Renée van Dag 
Hamelen, bedankt!
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Nieuw bestuurslid Hart voor Kinderen  

Het bestuur van Hart voor Kinderen breidt uit! 
Dirk-Jan Feenstra, eigenaar van Feenstra 
Vlees uit Drachten, komt ons bestuur 
versterken als algemeen bestuurslid. 
We heten Dirk-Jan van harte welkom en zien 
uit naar een goede en succesvolle 
samenwerking. 

Golftoernooi voor het goede doel 

Kees en Dorien van der Hart organiseren zoals elk jaar een Goede 
Doelengolfdag. Dit jaar is de opbrengst voor Hart voor Kinderen! 
Het doel is om een gezellige golfdag te houden, maar ook om fondsen 
op te halen voor een goed doel. De Golfdag wordt gehouden op 
11 september 2018 vanaf 12:00 op de Westfriese Golfclub in 
Westwoud. Deelname kost € 150,- per deelnemer. Bent u golf 
enthousiast en lijkt het u leuk om mee te doen? Inschrijven is mogelijk 
via de website van Kees (www.keesvanderhart.nl). Wilt u als bedrijf de 
Golfdag sponsoren? Voor de Goede Doelengolfdag worden ook nog 
bedrijfssponsors gezocht. Telefonisch contact opnemen kan ook via 
06-40759630, Kees’ mailadres is: c.vanderhart@quicknet.nl

Kinderdagverblijf De Bilt    

Kinderdagverblijf De Bilt heeft op 19 april 
een benefietactie gehouden. Samen met de 
kinderen hebben ze allerlei activiteiten gedaan 
om geld op te halen voor Hart voor Kinderen. 
Geweldig bedankt aan alle betrokkenen!

Unity Church Almere

De Unity Church in Almere organiseert elke 
twee maanden een goede doelenmiddag. 
Elke keer is een andere stichting aan de beurt, 
en op 14 april mochten wij een 
presentatie geven. Wat een leuk initiatief! 
Naast de presentatie hebben we ook een 
aantal nieuwe donateurs mogen verwelkomen 
en sieraden kunnen verkopen. Dank jullie wel!

AVG

Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe privacy-
wetgeving, de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens, in werking. In het kort 
komt het erop neer dat organisaties zich 
aan meer regels moeten houden en dat 
burgers meer recht op privacy krijgen. 
Er zullen toezichthouders komen met meer 
bevoegdheden voor het nakomen van de 
nieuwe verordening. Ook Hart voor Kinderen 
zal voldoen aan de nieuwe regelgeving en 
heeft daarvoor de nodige 
maatregelen genomen. 

Beanie Hearts

Fleur en Jody komen 
met hun Amsterdamse 
startup ‘Beanie Hearts’ 
in actie voor Hart voor 
Kinderen! Door middel 
van de verkoop van 
bekers koffie met een 
‘sleeve’ (zie foto!) op 
Amsterdamse markten 
willen ze hun steent-
je bijdragen aan ons 
werk. Geweldig! 
Als u een keer op een 
markt in Amsterdam 
bent en langs Beanie 
Hearts loopt: Koop een 
lekker kopje koffie, het 
is voor een goed doel! 21



‘black bead’ ‘purple rain’

‘red sunset’ ‘brown eye’‘green girl’

‘pink lady’

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.

Bestellen? Via de machtigingskaart of onze website

‘white rose’

‘blue ocean’

‘desert drop’‘fruit salad’
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Bestellen? Via de machtigingskaart of onze website

10e jaargang nummer 1 
Mei 2018 - oplage 12.500 

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

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 

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
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 nummer: 32136226 

KEURMERKEN
Centraal Bureau voor Fondsenwerving
Branche-organisatie Goede Doelen Nederland. 

Copyright © 2018 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 bedankt kon worden.  
       Vermeld derhalve bij uw giften uw postcode 
       en huisnummer. We zijn u zeer erkentelijk. 

colofon10 jaar gaten dichten…  
Toen Jim Wallis, een christelijke schrijver en theoloog, 
studeerde aan het seminarie van de Trinity Evangelical 
Divinity School in Chicago, voerde hij een experiment 
uit met zijn klasgenoten. Samen lazen ze alle 66 Bijbel-
boeken en markeerden de Bijbelverzen die gingen over 
armoede, rijkdom, eerlijkheid, rechtvaardigheid, 
gerechtigheid en onderdrukking. 

Een van zijn medestudenten nam een schaar en knipte al 
deze met kleur gemarkeerde verzen uit de Bijbel. 
Het resultaat was een Bijbel vol gaten. Een gehavend 
boek dat bijna uit elkaar viel: In de Bijbel staan maar 
liefst tweeduizend verzen die over armoede en onrecht 
gaan. De British and Foreign Bible Society heeft hiervoor 
zelfs een speciale Bijbel uitgegeven: de Bijbel van de 
armoede. (The Poverty and Justice Bible) 

De komst van Jezus betekende meer dan alleen onze 
redding. Het Koninkrijk dat hij verkondigde ging ook over 
het helpen van de zieken, over gerechtigheid en de strijd 
tegen onrecht in onze wereld. Het evangelie was breder 
bedoeld: Om te zorgen voor de minsten en de minder-
bedeelden.  (Mattheus 25:40: Ik zeg u, in zoverre gij dit 
aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, 
hebt gij het Mij gedaan)  
 
Jezus’ verwachtingen voor ons zijn dat we Hem niet 
alleen volgen met ons hart, maar ook met onze handen 
en voeten. Hij heeft geen ander lichaam op aarde dan 
die van ons. Geen andere handen dan die van ons, en 
geen andere voeten dan die van ons… 

Als Hart voor Kinderen zetten we ons al tien jaar in voor 
de meest kwetsbare, armste en verlaten kinderen in de 
wereld. Wilt u eens nadenken hoe u met uw ogen en 
uw glimlach de liefde van Jezus voor deze wereld tot 
uitdrukking kunt brengen? Hoe u uw voeten kunt inzetten 
om het goede te doen en uw handen kunt gebruiken om 
anderen te zegenen? Hoe u kunt helpen de gaten in de 
samenleving te dichten? 

Louis Pool 
Voorzitter 
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