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Voorwoord
Investeren in kinderen, 
onbetaalbaar?!

Onze missie is op te komen 
voor verlaten en kwetsbare 
kinderen in zeer moeilijke 
levensomstandigheden en 
hen kansen te bieden op 
een beter bestaan. 
Dit doen wij door middel 
van het incidenteel bieden 
van noodhulp en het 
structureel bieden van 
onderdak, voedsel, kleding, 
medicatie, scholing, veilig-
heid en liefde. Daar zetten 
we ons met ons team 
dagelijks voor in.

Wij vinden dat elk kind het 
verdient om zorgeloos te 
mogen opgroeien in een 
liefdevolle en veilige 
omgeving. 

Heel basaal: 
Een kind moet kind 
kunnen zijn, punt. 

Bovendien verdient elk kind tenminste 
ook de kans om door middel van onder-
wijs aan een goede toekomst te 
bouwen. Bij alles wat wij doen staan 
liefde en onderwijs voorop en vinden wij 
zelfredzaamheid belangrijk. We willen 
het liefst dat onze structurele hulp 
blijvend en duurzaam is.

Ook in deze nieuwsbrief leest u over 
de noodhulp in Mozambique die we 
mochten geven; over de kinderen die 
naar school gaan in Haïti en Oeganda 
en het leven op een kinderdorp in 
Zuid-Afrika. 
Van wasmachines in Swaziland tot 
kleding in Lesotho en noem zo maar op. 
U leest het allemaal in dit juni 
magazine waarmee we u graag op de 
hoogte houden van onze activiteiten.  

Dat alles kunnen we alleen maar doen 
door de donaties die wij van u mochten 
ontvangen. Want ja, deze activiteiten 
vergen financiële investeringen. 
Het kost geld. 

Met uw donaties heeft u werkelijk iets 
onbetaalbaars gedaan. U hebt bijgedra-
gen en geïnvesteerd in de levens van 
deze kinderen. Die liefde, die zorg, 
die veiligheid en dat onderwijs is elke 
investering waard. Ze zijn zo kostbaar.

Al deze druppels op de gloeiende plaat 
verdampen niet dat kan ik u verzekeren.

Ik heb geen woorden genoeg om u te 
bedanken. De kinderen kunnen het u 
helaas niet zelf vertellen daarom al deze 
foto’s, deze blikken van blije, lachende 
kinderen. Onbetaalbaar toch?!!!

DANK U WEL!!!

 

Met een hartelijke groet, 

Erna Neuteboom 
Initiatiefnemer 
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H a ï t i

    Vooruitgang begint met onderwijs…

   ‘École Mixte Action Chrétienne’
   Op de vuilnisbelt in Cité Soleil een sloppenwijk van Port au Prince 
   de hoofdstad van Haïti, een wijk die bekendstaat om de vele gewapende   
bendes en waar de kinderen tussen het vuilnis wonen en spelen ondersteunt   
 Hart voor Kinderen de school ‘École Mixte Action Chrétienne’. 
 Er zijn 180 kinderen die onderwijs ontvangen en het afgelopen jaar heeft   
       de school nieuwe schoolborden, banken, een waterpomp, toiletten en  
             dozen vol lesmateriaal ontvangen. 
              Ook zijn er 2 nieuwe klaslokalen in aanbouw.
             In verband met de onrusten in Haïti in februari moest de school een  
             week dicht. Gelukkig is het verder rustig gebleven rondom de school  
             en krijgen de kinderen les.

                  Bon Repos: een van de 10 beste scholen van het land 
                             Onlangs kreeg Johan Smoorenburg oprichter van
                                          het Kinderdorp Bon Repos in Haïti het volgende  
                                               bericht: “Van de 754 scholen op Haïti 
                                            die bekend zijn bij de bevoegde autoriteiten,               
                                       het ministerie van sociale zaken, zijn er slechts  
                            35 die voldoen aan de normen die zijn gesteld. De school  
                      van het kinderdorp Bon Repos behoort op de officiële lijst tot  
                   de 10 beste scholen van het land.” 
               Hart voor Kinderen is dankbaar dat zij inmiddels sinds de   
               aardbeving in 2011 hier kinderen mogen ondersteunen die een 
               veilig  plekje, een thuis, mochten vinden. De scholen “Ecole St.    
               Marc” en “Ecole La Source Evangelique” ontvingen ook hulp om  
               kinderen naar school te laten gaan.

Wie op Haïti googelt, komt al snel woorden als ‘mislukt’, ‘corruptie’ en ‘politiek instabiel’ tegen. Het land heeft het 
moeilijk. Er zijn regelmatig gewelddadige machtsovernames. De overheid heeft een kleine rol en heeft het land niet echt 
onder controle. De regering is inefficiënt, en grotendeels corrupt. Politie en justitie functioneren nauwelijks, waardoor 
criminaliteit de vrije hand heeft. 

De mensen en kinderen hebben echt hulp nodig. Wist u bijvoorbeeld dat:

 De helft van de kinderen niet naar school gaat 
 60% van de bevolking analfabeet is
 54% van de mensen van minder dan 2 dollar per dag leeft
 50% van de bevolking onder de 23 jaar is

Dit alles is reden te meer om in Haïti te werken. Zoals Johan Smoorenburg, van kinderdorp Bon Repos op Haïti, Hij zegt: “Je kunt in een land als 
Haïti niet zeggen: ‘De Here zegene je,’ en vervolgens niets doen.” Daarom werkt Hart voor Kinderen ook in Haïti. 
Wij geloven namelijk dat onderwijs de enige uitweg is uit de vicieuze cirkel van armoede. In een land waar 60% van de mensen ongeletterd is, 
en een groot deel van de kinderen niet naar school gaan, bieden wij kinderen een kans om te bouwen aan een betere toekomst. 



Weg van de vuilnisbelt 1 jaar naar school, en nu?
Van school afhalen is voor ons eigenlijk geen optie….
Na de uitzendingen van de tv-serie op Family 7 over het werk van Stichting Hart voor Kinderen op Haïti in 2018 was het 
mogelijk namens vele genereuze donateurs een paar honderd kinderen (302) naar school te helpen. Nu een jaar later is het 
eerste schooljaar voorbij en deze kinderen, die een jaar naar school zijn geweest, willen wij heel graag opnieuw een jaar op 
school houden. Van school afhalen is eigenlijk geen optie?! Mocht u vorig jaar hebben meegedaan met een donatie voor 
een schooljaar van een kind in Haïti zou u dat dan dit jaar opnieuw willen overwegen? 

Family7 zal in augustus deze tv-serie opnieuw uitzenden (zie schema). Voor deze vier tv-reportages was ik, samen met
Dolf van de Vegte (    01-02-2019) en een cameraploeg van tv-zender Family7, mee naar de armste gebieden in het land, 
waar kindersterfte, pure armoede en ernstige criminaliteit heersen. Op de vuilnisbelt van Cité Soleil in Port au Prince zag 
ik kinderen spelen in de modder, 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.

Vooruitgang begint met onderwijs… 
Haïti is een van de allerarmste landen ter wereld. De meeste mensen zijn analfabeet. Om te ontsnappen aan de spiraal van 
armoede, honger en ziekte is onderwijs de enige oplossing. De inhoud van de vier programma’s nodigt u uit om mee te denken over hoe 
we de liefde van Jezus voor kinderen in nood tot uitdrukking kunnen brengen. Daarom laten wij in onze reportages een aantal prachtige 
schoolprojecten zien, waar kinderen gedegen onderwijs ontvangen. En dat geeft hoop in dit land, waar zoveel wanhoop is. 

Voor een bedrag van € 120,- kunnen we een kind in Haïti 
opnieuw een jaar op school houden of en wanneer dat
mogelijk is nog meer kinderen naar school helpen. 
Elk bedrag, hoe groot of klein ook, is welkom. 
Met de bijgevoegde machtigingskaart kunt u uw liefde kenbaar 
maken. 

           Uitzendschema Family7                               
     Datum    Herhaling
Aflevering 1    3 aug om 20:30     7 aug om 21:00
Aflevering 2  10 aug om 20:30   14 aug om 21:00
Aflevering 3  17 aug om 20:30   21 aug om 21:00
Aflevering 4  24 aug om 20:30   28 aug om 21:00
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H a ï t i

Nagekomen bericht over de situatie in Haïti van Johan Smoorenburg 

“Mei 2019 De onrust op Haïti die sinds februari aan de gang is, is in rap tempo verergerd. In het hele land zijn er 
protesten en worden er wegen afgesloten. Banken, winkels en voedseldepots worden geplunderd en in brand gestoken. 
Johan Smoorenburg van kinderdorp Bon Repos: “Het land is in een situatie gekomen waarvan we niet weten hoe het 
gaat aflopen. De veiligheidssituatie is in veel gebieden gevaarlijk en onvoorspelbaar.”
Er moeten parlementsverkiezingen komen in november 2019 en de volgende president pas in 2021. 
Natuurlijk blijven we hopen op een doorbraak, maar ik voorzie een heel moeilijk en gevaarlijk jaar. 
Mijn vraag is of u voor Haïti en de kinderen zou willen bidden”

Of zie de documentaires op onze website:
https://hartvoorkinderen.nl/over-ons/in-de-media/haiti-aflevering-1 
https://hartvoorkinderen.nl/over-ons/in-de-media/haiti-aflevering-2
https://hartvoorkinderen.nl/over-ons/in-de-media/haiti-aflevering-3
https://hartvoorkinderen.nl/over-ons/in-de-media/haiti-aflevering-3

Help mee, en geef voor € 120,- een kind in Haïti de kans om een jaar lang naar school te gaan! 
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In Oeganda mogen we op dit moment zorgen voor het 
levensonderhoud en onderwijs van 216 kinderen. De school in 
Namugongo met ruim 800 leerlingen waarvan 270 kinderen op de 
basisschool zitten en waar een groot deel van onze kinderen 
mogen leven en studeren had dringend financiële hulp nodig. 
We zijn dankbaar dat we hen op allerlei gebieden mochten 
ondersteunen. Bijvoorbeeld met een onderkomen voor jongens en 
voor meisjes, toiletgebouwen, een schoolbus en een solar-
opstelling voor de vakopleiding van deze school. 

Inmiddels zijn de slaapkamers voor de 24 meisjes en 64 jongens 
in gebruik genomen 

Ook zijn de 8 toiletten voor de meisjes en de 5 toiletten en 
6 urinoirs voor de jongens klaar.

o e g a n d a

To Do
Er wordt nu een zonwering gebouwd voor het creëren van 
schaduw. Zodra dat klaar is wordt er gewerkt aan de plafonds van 
de schoollokalen waar het nu echt te warm is. Er is meer ventilatie 
nodig.
U ziet het: volop activiteiten voor het welzijn van de kinderen….
 
          Dank u wel voor 
           uw steun!

Wat is er nog nodig in namugongo?
Mocht u een bijdrage willen doen dan bevelen 

wij van harte de uitbreiding van de speeltuin aan voor in 
totaal een bedrag van € 2.888,00 of een donatie voor 

de aanschaf van muziekinstrumenten. 
Ga naar onze website.
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o e g a n d a

Wat is er nog nodig in namugongo?
Mocht u een bijdrage willen doen dan bevelen 

wij van harte de uitbreiding van de speeltuin aan voor in 
totaal een bedrag van € 2.888,00 of een donatie voor 

de aanschaf van muziekinstrumenten. 
Ga naar onze website.

In totaal ondersteunen wij 3 scholen in Oeganda waar onze 
kinderen opgevangen worden en onderwijs genieten:

 De Kimbilio school in Tororo
 De Rock Parents school in Kakiri 
 De Samaritan’s school in Namugongo       

De kinderen hebben enorm veel plezier op hun scholen en 
genieten van de maaltijden, het onderwijs en al de activiteiten 
op school: Mocht u ook een kind willen ondersteunen? Lees 
dan op pagina 13 hoe u een partner van ons kunt worden. 

Als u zich opgeeft ontvangt u 1 x per jaar een voortgangs-
rapportage met foto’s en een schoolrapport van het kindje 
dat u sponsort.
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s w a z i l a n d l e s o t h o

Lieve mensen,

Zonder jullie zou het niet lukken om de 
kinderen in Lesotho te laten weten dat ze 
geliefd zijn, dat ze waardevol zijn en dat 
ze onmisbaar zijn op de wereld.
Al jaren geven jullie met de kerst kleren 
en eten aan de kinderen in Ha Raboletsi in 
Lesotho. Hiervoor zijn ze jullie dankbaar. 
Rea Lebota: hartelijk dank!
Hartelijke groeten ook namens de kinderen

   -Nthabiseng-

Eswatini (Swaziland) 

Bulembu is een voormalig mijndorp in Swaziland 

waar nu meer dan 350 weeskinderen wonen. 

De afgelopen jaren was het mogelijk voor 

Hart voor Kinderen bij te dragen aan o.a. het 

opknappen van mijnhuisjes het bouwen van 

een eetzaal, kleding, keukenapparatuur, etc. 

Onlangs konden we de kinderen opnieuw

helpen aan matrassen, dekens, bedden en 

wasmachines. Een geweldige hulp in de opvang 

van zoveel kinderen. 

             
Dank u wel voor uw hulp.



Tamara Murris is sinds kort als office-manager 
werkzaam bij stichting Hart voor Kinderen 
maar was daarvoor 11 jaar werkzaam op een 
kinderdorp in Port Shepstone te Zuid-Afrika. 
Ze wil zichzelf graag aan u voorstellen. 
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z u i d - a f r i k a

Tamara, wanneer kwam je naar Nederland en 
wat deed je in Zuid-Afrika? 

Ik woon nu alweer 2 jaar in Nederland. Ruim 11 jaar woonde en 
werkte ik op Kinderdorp Rehoboth in Murchison, KwaZulu-Natal 
Zuid-Afrika. Van algemene vrijwilliger groeide ik door tot 
Personal Assistent van het directeurs echtpaar Yvonne en Alfons 
en kreeg ik diverse trainingen om de kinderen als spel-
therapeut te begeleiden. Ook verzorgde ik het sponsor-
programma.

Hoe was het om te leven in een kinderdorp in ZA?

Tja, om dat het beste uit te leggen kun je dat vergelijken met 
op kamp gaan.

Het fijne gevoel van op kamp te zijn is dat je weg bent van alles, 
ver uit de drukte, je leeft vrij buiten en je geniet enorm van de 
natuur. Je hebt plezier met je vrienden en vriendinnen waar
 je samen mee op kamp bent en de nieuwe vrienden die je 
maakt op het kamp…. 
Dolle pret, gezelligheid en altijd wat te doen… een leuke 
excursie, een knutsel project of gezellig samen eten bereiden 
en opeten.
Maar, er is een keerzijde: tegelijkertijd ben je wel altijd op 
kamp…weg van je familie, weg van wat je kent en wat je 
lief is. Je deelt je leven met alle soorten creepy crawlies….. 
(insecten, slangen, kikkers) die ongevraagd je huis 
binnenkomen.

Datzelfde geldt ook voor de kinderen op het dorp. Het gemis 
van familie is voor hen vaak groot. Sommigen kennen hun 
familie niet of zijn door hen verstoten. Het weten of je op hen 
lijkt, of je familietrekjes hebt kennen veel kinderen niet…. 
Het is bijzonder om te zien dat als er dan toch familie wordt 
gevonden dat kinderen daar juist zo van opleven…. 
Die herkenning….
Iets ‘eigen’ hebben is zo belangrijk voor een kind. 
Daarom proberen de maatschappelijk werkers op Rehoboth 
altijd zoveel mogelijk informatie van eventuele familie leden 
te krijgen en foto’s, want je weet nooit of je die familie ooit 
weer terugziet en voor de kinderen is het zo belangrijk iets 
                 van hun familiegeschiedenis te weten.

Kun je iets vertellen over het kinderdorp Rehoboth?  

Op het dorp zijn er 15 huizen, ieder met een pleegmoeder die voor 
5 kinderen zorgt. De kinderen in haar zorg zijn ‘haar’ kinderen en 
samen vormen ze een nieuw gezin. Zo kunnen de kinderen zo 
normaal mogelijk opgroeien in een veilige omgeving, met moeder-
liefde en broertjes/ zusjes. (Gezinssponsoring zie pagina 12)
Het leven en werken in een kinderdorp is dus geen 9-5 baan. 
Het is je leven, net als ouders die 24/7 klaar staan voor hun kind, 
zo ook in het kinderdorp. Als er een kind ziek is zorg je dat hij de 
beste zorg krijgt die nodig is. Als dat betekent midden in de nacht 
naar het ziekenhuis rijden, dan deed ik dat. Zelfs als het niet het 
ziekenhuis om de hoek is maar die in Durban, zo’n 1,5 uur rijden. 
Je wil toch het beste voor je kind?? JA….. dus ook voor die 
kinderen die in jouw zorg zijn geplaatst. De kinderen zijn diep in 
je hart opgenomen en zijn volledig deel van je leven, daar kun je 
niet omheen.

Je maakt spannende momenten mee… 

Ja, soms was het hard bidden in de auto zodat we op tijd in het 
ziekenhuis zouden zijn. Sommige kinderen komen zo ziek binnen 
dat het een race tegen de klok is om te redden wat er te redden 
valt. Gelukkig kwam de hulp voor de meeste kinderen op tijd. 
Maar er waren ook wel kinderen die het helaas niet hebben gered. 
Sommigen kinderen blijven je meer bij dan anderen, en raken je 
meer. Soms heb je zo hard je best gedaan om een kind te redden 
en dan verlies je toch nog de strijd.



en ook hele verdrietige…. Kelly

Zo was het ook bij kleine Kelly, 5 jaar oud was ze, verwaarloosd 
en ronddolend in de community werd ze gevonden door een 
maatschappelijk werker. Wat dit meisje allemaal had mee-
gemaakt…. Te naar om over te schrijven…. Maar op Rehoboth 
kreeg ze een nieuwe kans, een veilig thuis, een moeder en zusjes. 
Ze kreeg de kans om naar school te gaan en genoot er zo van. 
Maar haar gezondheid verbeterde niet. We gingen vele keren naar 
het ziekenhuis voor testen en checks. Uiteindelijk werd er TBC 
gevonden en kreeg ze medicijnen. Helaas sloegen die niet aan en 
nog een ander medicijn werd geprobeerd. Testen op welke 
medicijnen ze wel zou reageren raakten steeds kwijt of werden 
niet goed verwerkt.
Wekenlang lag ze in het ziekenhuis en elke dag ging ik een uur 
lang bij haar langs om haar voor te lezen en op te vrolijken. Haar 
pleegmoeder ging ook regelmatig langs wanneer mogelijk. Haar 
‘zusjes’ mochten haar niet bezoeken omdat er geen kinderen in 
het ziekenhuis mochten komen apart van de zieke kinderen die 
opgenomen waren.

Vooral haar oudere ‘zus’ mistte haar enorm en stiekem nam ik 
haar een keer mee om vanaf buiten door het raam naar haar te 
zwaaien en te kletsen, voor zover dat mogelijk was.
Kort daarna kregen we dat afschuwelijke telefoontje…. Kelly was 
er niet meer, ze had de strijd verloren. Ik vond het vreselijk dat 
we op dat moment niet bij haar hadden kunnen zijn en had daar 
veel verdriet van…. Natuurlijk was haar Redder bij haar om haar 
mee naar huis te nemen, zodat ze kon rusten in Zijn armen.
Een week later kregen we dan eindelijk de uitslagen waar we op 
hadden gewacht…. Kelly had XDR TBC (extreem drug resistent), 
er was dus maar een kleine kans geweest voor haar om weer 
gezond te worden, maar toch…. De resultaten kwamen te laat 
voor haar…. Al denk ik, terugkijkend op haar leven dat God wist 
dat het beter was zo voor haar. Haar laatste maanden op Rehoboth 
waren gevuld met liefde, een veilig thuis en aandacht die ze 
waarschijnlijk nooit had gekend. En nu, nu was het tijd, 
tijd voor haar om te gaan…. Eindelijk echt Thuis!

Je komt heel optimistisch en dankbaar over… 

Door het leven in het kinderdorp heb ik geleerd dankbaar te zijn, 
elke dag te leven en het beste ervan te maken. Gelukkig zijn met 
wat je hebt en vooral niet moeilijk doen over dingen die er niet 
echt toe doen. De zegen die je zelf hebt ontvangen door te geven 
aan anderen, er voor ze te zijn, de mensen om je heen te laten 
weten dat ze ertoe doen, dat je van ze houdt en samen heel veel 
mooie herinneringen maken. 
Iemand zich waardevol te laten voelen kan soms al door iets 
heel kleins, zoals onthouden dat ze een test hadden, of een 
doktersbezoek waar ze tegenop zien en dan een berichtje te 
sturen dat je aan ze denkt vlak voor die ene test of te vragen 
hoe het is gegaan bij de dokter…. 
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Gezin sponsoring
Geef kansarme kinderen de warmte van een gezin… 

Dat kan al voor 0,30 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 € 9,00 per maand een bedrag van 900,00 euro per maand bij elkaar brengen voor 
het volledige levensonderhoud van een gezin. 

Het bedrag voor een kind in een sponsor gezin valt hoger uit dan bij 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 0,30 ct per dag 

     
        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 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 
   € 9,00 per maand een bedrag van € 63,00 euro per maand bij elkaar brengen voor het volledige 
 levensonderhoud van een kind op een kostschool. 

          Naast Gezinsponsoring kennen we ook   
       Kindsponsoring. In dit geval krijgen de
    kinderen volledige verzorging op een 
  boardingsschool. Ook dan krijgen kinderen
een kans op een beter bestaan.

Uw hulp is hard nodig. U kunt ons bereiken op telefoon nummer 035 – 7721104 
of meld u aan als donateur via onze website: www.hartvoorkinderen.nl 

Namens de kinderen voor wie u een wereld van verschil maakt,
heel hartelijk dank!
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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 naar ons adres. 
Daarna ontvangt u van ons een 
kopie met het transactie-
nummer t.b.v. uw IB aangifte.  
 
Op verzoek kunnen 
we u deze formulieren    
ook toezenden. 
Tel: 035-7721104

Structurele ondersteuning
voor het maandelijks 
levensonderhoud
van kinderen is voor
hen van levensbelang!

Hartelijk dank! 

INVESTEER
IN EEN
KIND!

Een gift aan een goed doel kunt u 
helemaal of gedeeltelijk aftrekken van 

uw inkomstenbelasting

  Duurzaam schenken met    
  duurzaam rendement.



m o z a m b i q u e

     Hulp in Mozambique
Dankzij bijdragen, in totaal een bedrag 
van € 10.000, van donateurs van 
Hart voor Kinderen was het mogelijk 
om in samenwerking met RescueNet 
noodhulp te bieden aan kinderen in 
Mozambique. 
 
RescueNet is een Nederlandse hulp-
organisatie van Jeugd met een 
Opdracht, die met een team van 
hulpverleners naar Mozambique vertrok 
om noodhulp te bieden in het zwaar 
getroffen gebied. De hulp bestond uit 
eerste hulp, voedsel, medicijnen en 
schoon drinkwater om ziektes te voor-
komen. 

Na de cycloon Idai was Mozambique 
amper herstellende en noodhulp was 
nog in volle gang of daar kwam de
cycloon Kenneth aan land, raasde 
over het noorden van Mozambique en 
richtte ook een ravage aan. 
Hoewel je er in de media niet zo veel 
meer over hoort is hulp in dit gebied 
nog steeds hard nodig. Mensen heb-
ben medicatie en vooral schoon water 
nodig. Helaas is er ook nog cholera is 
uitgebroken. 

We danken alle donateurs die mee 
hebben geholpen om deze noodhulp 
mogelijk te maken. 15

Een gift aan een goed doel kunt u 
helemaal of gedeeltelijk aftrekken van 

uw inkomstenbelasting

  Duurzaam schenken met    
  duurzaam rendement.



o e g a n d a

Madina Ubuule schrijft ons een brief over de voortgang van 
de kapsalons
Lieve mensen,

“Blijdschap alom in Oeganda bij vele moeders die niet 
durfden te dromen ooit een vak te kunnen leren en zo te 
kunnen bijdragen aan het levensonderhoud van hun gezin.
De meeste van deze vrouwen hebben veel geleden door 
vroege gedwongen huwelijken en ongewenste tienerzwanger-
schappen, ze baarden kinderen en de meeste van hen werden 
achtergelaten door hun echtgenoot of hun echtgenoot is 
overleden. Wanneer ze hulpeloos alleen achter blijven kunnen 
ze niets anders doen dan denken aan ‘hoe overleven we 
deze dag’. Ze staan vaak letterlijk op straat.

Ik geloof dat God altijd degenen hoort die Hem aanroepen.
Het wonder is gebeurd en God heeft het gebed van deze 
vrouwen verhoord. Lopend door het dorp zeggen ze 
“DANK U GOD”. Deze vrouwen hebben het kappersvak 
geleerd en beoefenen dit voor verschillende haarstijlen. 
Het microkrediet voor de kapsalons heeft hen geholpen 
vaardigheden te leren en daardoor kunnen zij nu zorgen 
voor hun onmiddellijke familiebehoeften.

De trainingskapsalon helpt vrouwen aan de vaardigheden 
om op eigen benen te staan   en een financiering te krijgen 
waarmee ze straks een eigen kapsalon kunnen starten om 
uiteindelijk in hun eigen basisbehoeften van het dagelijks 
leven te kunnen voorzien.
Wanneer de vrouwen het micro-krediet geld terugbrengen, 
krijgt een volgende vrouw op de wachtlijst de gelegenheid 
om haar eigen kapsalon te openen en zo blijft die cirkel 
draaien.

We zijn erg dankbaar voor uw gulle donaties om onze 
kansarme moeders en meisjes te helpen hun leven te 
veranderen naar een kansrijk leven. We houden van U 
en God zegene jullie allemaal. “

-Madina Ubuule
Directeur van Caring Heart for Women and Children. 

o e g a n d a
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o e g a n d a

Om nog meer kinderen te kunnen helpen is het van groot 
belang dat de moeders een vak leren om zichzelf en hun 
kinderen te kunnen onderhouden.
Door middel van een drie maanden durende opleiding, 
verzorgt Madina samen met een aantal andere vrouwen 
opleidingen aan jonge vrouwen en moeders.
Ze kunnen een opleiding ontvangen tot kapster of naaister.
Inmiddels zijn er bijvoorbeeld al 2 kapsalons in werking. 
Zelfredzaamheid is een speerpunt van Hart voor Kinderen 
en willen we graag stimuleren. Na de opleiding kunnen de 
vrouwen voor zichzelf beginnen mits ze geholpen worden
in de aanschaf van attributen voor een eigen kapsalon of 
een naaimachine.

Voor het opzetten van een eenvoudige kapsalon hebben de 
vrouwen een krediet nodig van € 1.500,00.

Voor de aanschaf van een naaimachine en materiaal hebben 
de vrouwen een krediet nodig van € 200,00. 

Via onze machtigingskaart of onze website kunt u mee-
bouwen aan de zelfredzaamheid van moeders. 
Een financiële                  
investering met 
een lange 
    adem.  
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o e g a n d a

Zoals u weet hebben wij een tijd geleden een flink stuk land in Masuliita, Oeganda gekregen. 
In het begin hadden we geen idee hoe we daar in het midden van de bush-bush een kinderhulp 
project zouden kunnen beginnen. We hadden geen geld….  Niets is onmogelijk blijkt wel…… 
Afgelopen jaar was het mogelijk een waterput te slaan en werd er een gedeelte van de grond 
bouwrijp gemaakt. Er worden handmatig stenen gebakken, een bijdrage van de community zelf 
aan ons hulpproject van het Moeder en Kind Centrum. 
In april van dit jaar is men begonnen met het graven van geulen voor het fundament van de 
ingangspoort en de bouw van de omheining is inmiddels al ver gevorderd. Zie hierboven. 

De droom van de lokale bevolking is een school voor hun kinderen. Helpt u mee? 
         Zie machtigingskaart of ga naar onze website. 

Voor € 24,00 kunnen we drie gezinnen een lampje geven. Drie zonnecollectoren die licht, veiligheid en gezelligheid bieden.

Voor € 5,00 kan een meisje 3 wasbare maandverbandjes leren maken voor zichzelf en krijgt ze goede voorlichting.

Voor € 25,00 geeft u een matraspakket bestaande uit een matras, deken en muskietennet18



o e g a n d a

          Licht brengen in Oeganda……. van olie naar solar
            Toegang tot elektriciteit is in Oeganda niet overal te vinden. 
          Veel vrouwen kunnen ook geen olielampje betalen. Als je wel een 
       olielampje of kaars kunt betalen bestaat er gevaar voor brand omdat 
      de hutjes waar men woont gemaakt zijn van hout, modder en 
      koeienpoep. Er leven vaak veel kinderen in een kleine ruimte en een 
    ongelukje is dan snel gebeurd met alle gevolgen van dien. 
  De oplossing: solarlampjes. Zon is er genoeg in Oeganda!

Voor € 24,00 kunnen we drie gezinnen een lampje geven. Drie zonnecollectoren die licht, veiligheid en gezelligheid bieden.

Wasbare maandverbandjes een enorme
hulp voor meisjes in Oeganda
Een van de grootste problemen onder Oegandese schoolmeisjes 
zijn de ‘rode dagen’. Bij gebrek aan maandverband blijven meisjes
meestal een hele week thuis van school. Sommige meisjes worden 
zelfs van school gehaald om dan te trouwen op jonge leeftijd 
en kinderen te krijgen.

De oplossing: wasbare maandver-
bandjes zelf leren maken
      Ons team in Oeganda trekt met alle   
    liefde de binnenlanden in om meisjes  
           te leren over de puberteit en hoe 
            ze zelf wasbaar maandverband  
          kunnen maken. 
Dit betekent enorm veel voor het 
zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid 
van de Oegandese meisjes.

Voor € 5,00 kan een meisje 3 wasbare maandverbandjes leren maken voor zichzelf en krijgt ze goede voorlichting.

Matraspakkettenactie
Uw bijdragen voor de matraspakketten waren een antwoord op de roep van de 
armoedige dorpsgemeenschappen in Oeganda. U kunt het zich misschien bijna 
niet voorstellen, maar veel volwassenen, laat staan kinderen, hebben nog nooit 
op een matras geslapen. Normaal gesproken leggen ze oude kleren, een matje, 
soms wat stro, een stukje karton of plastic op de grond om toch een beetje 
comfort te hebben. 
Het muskietennet is belangrijk om malaria te voorkomen. Een nare ziekte waar 
nog altijd heel wat kinderen aan sterven.

De oplossing: Een matraspakket

Voor € 25,00 geeft u een matraspakket bestaande uit een matras, deken en muskietennet 19



Family 7
We waren weer regelmatig te zien 
op het televisiekanaal en in het blad 
van Family7. Zo hadden wij 
bijvoorbeeld voor Moederdag een 
actie op touw gezet om nieuwe 
donateurs voor onze gezinnen en 
kinderen te werven.
In Augustus kunt u ons op dit tv-
kanaal weer zien. Ditmaal met een 
campagne om kinderen naar school 
te helpen in Haïti. Family7 zendt een 
vierdelige documentaire reeks uit om 
de campagne te ondersteunen.   
Uitzendschema zie pagina 7.

Tim Hermsen
Op 13 april jl gaf onze goodwill-ambassadeur Tim 
Hermsen samen met Greatly Blessed een concert. 
Tim heeft tijdens het concert aandacht gevraagd 
voor de situatie in Mozambique waar Hart voor 
Kinderen hulp heeft kunnen bieden via RescueNet. 
Hij gaf cd’s weg waarna iedereen een vrije gift 
mocht doen. De opbrengst was €539,- bestemd 
voor de noodhulp in Mozambique. Wij zijn enorm 
dankbaar voor dit initiatief en danken eenieder en 
natuurlijk ook Tim die hieraan heeft bijgedragen.

ROC
We vonden het geweldig leuk dat we door een aantal leerlingen van 
het MBO-college in Hilversum werden uitgenodigd voor een lunch. 
Ze werkten aan een duurzaamheidsproject en besloten enkele lokale, 
maatschappelijk betrokken organisaties uit te nodigen voor een lunch 
in hun lesrestaurant Du Roc als een bedankje.

Falco is een van de velen op het MBO-college die jongeren helpt bij het 
ontwikkelen van hun vaardigheden. We moeten zeggen; het eten was 
heerlijk. Falco en de studenten hebben geweldig werk geleverd! 
Dank jullie wel!!

Malawi
Er zijn op een school in 
Malawi toiletten en leraren-
woningen nodig. Leraren 
wonen bij de school omdat 
de afstanden te groot zijn om 
naar huis te gaan aan het 
eind van de dag. Britt en Lars 
vinden dat ieder kind goed 
onderwijs verdient. Ze staan 
in de startblokken om in 
Malawi mee te gaan helpen. 
Een topinitiatief! 
Daarover meer in onze 
december nieuwsbrief.

Meike & Tess super bedankt!

Elk jaar worden er weer voortgangsrapporten 
gestuurd naar de donateurs die een kindje of 
gezin sponsoren. Gelukkig kregen we hulp 
met het inpakken.

Meike en Tess zitten in de eerste klas van de 
middelbare school en wilden graag stagelopen 
voor het goede doel op het kantoor van Hart 
voor Kinderen. Ze hebben ons geweldig 
geholpen met inpakken!!! Tot onze grote 
verrassing bleek dat ze zelf thuis ook nog eens 
een flinke actie op touw hadden gezet en wel 
€ 350,00 hadden opgehaald voor kinderen die 
het minder goed hebben dan zijzelf.

ECHT FANTASTISCH!!! 
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Family 7
We waren weer regelmatig te zien 
op het televisiekanaal en in het blad 
van Family7. Zo hadden wij 
bijvoorbeeld voor Moederdag een 
actie op touw gezet om nieuwe 
donateurs voor onze gezinnen en 
kinderen te werven.
In Augustus kunt u ons op dit tv-
kanaal weer zien. Ditmaal met een 
campagne om kinderen naar school 
te helpen in Haïti. Family7 zendt een 
vierdelige documentaire reeks uit om 
de campagne te ondersteunen.   
Uitzendschema zie pagina 7.

Kinderen bakken pannen-
koeken voor kinderen

Pannenkoeken bakken en serveren dat 
deden de kinderen van groep 8 van basis-
school de Finne in Jitrum Friesland voor 
kinderen in Oeganda. De leerlingen bakten
ze op de Nationale Pannenkoekdag en 
nodigden hun pakes en beppes traditie-
getrouw op school in het “It Sjerphûske” uit. 
Wat een leuke actie en wat werd er heerlijk 
gesmuld. Dank jullie wel!! 

‘Naomi van der Windt is een beeldend 
kunstenaar en maakt prachtige 
schilderijen, waarvan 
zij replica’s op 
diverse materialen, 
zoals kussens, hout,
plexiglas, aluminium, 
canvas, poster, 
tuinposter al dan 
niet ingelijst, 
verkoopt voor het 
goede doel waar-
onder Hart voor 
Kinderen. 

Misschien bent u geïnteresseerd in een 
replica van een van haar schilderijen en 
steun je daar mee een kind.’ 
Ga naar www.naomivanderwindt.nl

Naomi van der Windt

Sjoukje Gniewijck 
Sjoukje Gniewijck schilderes en ambassadeur 
van Hart voor Kinderen maakt en verkoopt 
schilderijen en kaarten. Ze geeft ook work-
shops en exposities. 
De opbrengst van de verkoop van haar schil-
derijen en kaarten zal zijn voor de kinderen die 
Hart voor Kinderen ondersteunt.
Klik hier voor meer informatie: 
https://www.facebook.com/portrettenen-
meerr

Tim Hermsen
Op 13 april jl gaf onze goodwill-ambassadeur Tim 
Hermsen samen met Greatly Blessed een concert. 
Tim heeft tijdens het concert aandacht gevraagd 
voor de situatie in Mozambique waar Hart voor 
Kinderen hulp heeft kunnen bieden via RescueNet. 
Hij gaf cd’s weg waarna iedereen een vrije gift 
mocht doen. De opbrengst was €539,- bestemd 
voor de noodhulp in Mozambique. Wij zijn enorm 
dankbaar voor dit initiatief en danken eenieder en 
natuurlijk ook Tim die hieraan heeft bijgedragen.

ROC
We vonden het geweldig leuk dat we door een aantal leerlingen van 
het MBO-college in Hilversum werden uitgenodigd voor een lunch. 
Ze werkten aan een duurzaamheidsproject en besloten enkele lokale, 
maatschappelijk betrokken organisaties uit te nodigen voor een lunch 
in hun lesrestaurant Du Roc als een bedankje.

Falco is een van de velen op het MBO-college die jongeren helpt bij het 
ontwikkelen van hun vaardigheden. We moeten zeggen; het eten was 
heerlijk. Falco en de studenten hebben geweldig werk geleverd! 
Dank jullie wel!!

Kom zelf in actie voor 
Hart voor Kinderen! 

Regelmatig  worden er initiatieven gelanceerd door mensen die ons werk 
steunen. Ook u kunt daar misschien wel aan meedoen. U kunt bijvoorbeeld 
met uw huwelijksjubileum, werkjubileum of verjaardag in plaats van cadeautjes 
geld in zamelen voor Hart voor Kinderen. Op die manier maakt u een groot 
verschil in het leven van kwetsbare en verlaten kinderen en kunnen we, samen 
met u als partners, nog meer kansarme kinderen een betere toekomst bieden! 

Op deze twee pagina’s kunt u al lezen wat er allemaal wel niet wordt bedacht 
en gedaan. U kunt natuurlijk ook een evenement organiseren door bijvoor-
beeld in actie te komen voor Hart voor Kinderen door een sponsormarathon, 
supwedstrijd of een benefiet-volleybalwedstrijd te organiseren. 

Misschien heeft u zelf wel een mooi talent of een geweldig idee wat u zou 
willen inzetten om een bijdrage te leveren. We vinden het juist leuk als u met 
een origineel idee komt of een unieke actie weet te verzinnen! 

We helpen u graag om het op te zetten en met uw actie echt een verschil te 
maken in de levens van kinderen in nood.

We willen iedereen die op welke manier dan ook al heeft 
meegeholpen enorm bedanken!!!

NIEUW!! Aquarelkaarten
Anita Kaijser heeft nieuwe kaarten ontworpen 
samen met haar nichtje. Een deel van de 
opbrengst is voor Stichting Hart voor Kinderen. 
Bestel ze hier via haar website. 
https://www.fotostudio-outside.nl/hart-voor-kinderen-
kaarten-aktie/

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’

22

‘tandi’

Heeft u binnenkort een 
feest en zoekt u originele 
versiering die gelijk het 
goede doel dient……..
denk dan eens aan onze 
lampenkapjes. Er is een 
kerst en een vrolijke 
kinderversie.

Met deze lampenkapjes 
kunt u uw kamer feestelijk 
versieren of uw gasten 
een leuke herinnering mee 
geven en gelijk ons werk 
onder de kinderen 
bekendmaken. 

Lampenkapjes

Bestellen:
25 lampenkapjes voor € 7,00 
100 lampenkapjes voor € 25,00 
ga naar onze website
www.hartvoorkinderen.nl/
webwinkel/diversen

kinderversie

kerstversie



Bestellen? Via de machtigingskaart of onze website
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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 3 maal per jaar gratis verspreid.
Onze e-mail nieuwsbrief sturen we met enige 
regelmaat. Geïnteresseerd? Stuur uw emailadres 
dan naar: info@hartvoorkinderen.nl 
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Telefoon: 035-7721104
Emailadres: info@hartvoorkinderen.nl 
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       Vermeld derhalve bij uw giften uw postcode 
       en huisnummer. We zijn u zeer erkentelijk. 

colofon

Met geld maak je geld is een bekend gezegde om aan te duiden 
dat zij die geld hebben er gemakkelijk meer van kunnen maken. 
Het is precies de manier waarop in de wereld de kloof tussen rijk 
en arm steeds groter wordt. Ik word daar oprecht wel eens 
verdrietig van. 

In wat ik om me heen zie en wanneer ik de media volg dan draait 
alles in de wereld om geld. Geld, geld en nog eens geld… 
Financiële belangen zijn overal te vinden zowel in onze directe 
als in de wereldwijde omgeving. Ik voel het onrecht wanneer ik 
me bedenk dat er helemaal geen armoede in de wereld hoeft te 
bestaan als het geld dat er wereldwijd is, met elkaar gedeeld zou 
worden. 

Toen ik om en nabij veertig jaar oud was herinner ik me dat ik het 
met een goede vriend had over mijn doel in het leven: 
ik wilde financieel onafhankelijk zijn. Hij gaf me een interessant 
weerwoord. Hij vroeg me, wat zou er vanaf dat moment dan voor 
je veranderen? Ik gaf aan dat ik met genoeg geld eindelijk iets zou 
kunnen doen waar ik zelf zin in had. Mijn vriend vervolgde: 
wat zou je dan het liefste doen? 
Ik gaf aan dat ik iets voor God, iets voor de natuur of iets voor de 
mens zou willen betekenen. Zijn antwoord was simpel: al die drie 
dingen zou je ook zonder geld kunnen doen. Het heeft de koers 
in mijn leven veranderd en ik heb er nooit spijt van gehad. 

In ons werk is praten over geld, ook al vragen we het niet voor 
onszelf, lastig. Ik las laatst een artikel met de titel: We have no 
Money to raise Money… (we hebben geen geld om geld voor ons 
goede doel te werven.) Heel herkenbaar. 
Wanneer we als stichting Hart voor Kinderen niet van ons laten 
horen of niets van ons werk laten zien dan droogt de geldstroom 
op. We ontvangen dan gewoon geen geld meer. 

En dat is benauwend: we dragen wel de verantwoording voor het 
levensonderhoud van honderden kinderen per dag. Dus zoals het 
goede rentmeesters betaamt brengen wij het werk van Hart voor 
Kinderen een aantal keren per jaar onder de aandacht van 
de mensen. En ja, dat kost geld. 

Hart voor Kinderen staat voor het verschil tussen niets en iets.
En dat ‘iets’ delen we graag uit want dat heeft het grootste effect. 
Ik heb ervaren dat je een kind op de vuilnisbelt van Cite Soleil in 
Haïti ontzettend gelukkig kan maken met geld voor
brood. Zo maken de donaties die we van u mogen 
ontvangen voor duizenden kinderen het grote 
verschil tussen wanhoop en hoop! Hoop op een 
betere toekomst! 

Met geld maak je geld, maar van geven 
word je rijk… 
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Louis Pool 
Directeur

Geld maakt 
niet gelukkig. 
Of toch wel?  



Is uw (klein) kind ook weleens bang in het donker en heeft zij dan een nachtlampje aan? 
Veel gezinnen in Afrika hebben geen stroom en olielampjes zijn duur en gevaarlijk. 

Zon is er genoeg….. Doe daarom mee aan onze spaardoos zomeractie. 
Voor € 8,00 heeft u voor een kind een solarlamp bij elkaar gespaard.  

Spaart u mee? 

Vakantie 
spaardoos 

actie 
voor uw 

(klein)kind!


