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bits of africa
Microkrediet projecten van Hart voor Kinderen

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

‘black bead’

‘purple rain’

‘pink lady’

‘green girl’

‘red sunset’

‘brown eye’

‘blue ocean’

‘fruit salad’

‘desert drop’

‘tandi’

‘madina’s joy’

‘sive blue’

‘sive purple/pink’

‘sive black’

‘sive white’

Bestellen? zie winkel op www.hartvoorkinderen.nl/winkel

Voorwoord
Begin met wat
noodzakelijk is.
Doe dan wat mogelijk is.
En plotseling doe je het
onmogelijke.

En onderdak met liefdevolle zorg.
En: de mogelijkheid om naar school te
gaan om dan later voor zichzelf en zijn of
haar gezin/familie te kunnen zorgen.
We geloven dat we hier niet alleen de
kinderen maar ook de gemeenschap
waarin zij leven een echte toekomst
kunnen geven. De toekomst van een
kind bepaalt de toekomst van een land..
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Hart voor Kinderen in eigen land

Geloof, hoop en liefde werkt wonderen
uit. Doodzieke en verzwakte kinderen
ontvangen hulp en gaan stralen. Na een
paar maanden herken je ze al niet meer.

Franciscus van Assisi

Veel kinderen leven in
benarde thuissituaties.
Stel je eens voor: je groeit
op in een gezin waar
honger, verwaarlozing,
seksueel misbruik, alcohol
misbruik en huiselijk
geweld aan de orde van de
dag is. Uitzonderlijk?
Echt niet!
Unicef plaatste in juni 2016
een artikel over de extreme
armoede in de wereld.
Men schat dat 167 miljoen
kinderen in die armoede
leven en men verwacht dat
er in 2030 circa 69 miljoen
kinderen onder de vijf jaar
overlijden door vermijdbare oorzaken wanneer
deze wereldwijde armoede
niet wordt aangepakt.
Zakt de moed ons nu in de
schoenen? NEE…….Wie de
kinderen heeft, heeft de
toekomst….Samen met u
helpen we die kleintjes in
de eerste plaats met eten.

Of neem het wonder van Owen uit
Oeganda die zijn moeder terug kreeg.
Niet te bevatten de verhalen die we
horen maar ze zijn er en het gebeurt
echt.

Lees in deze nieuwsbrief (we komen
ruimte te kort) over de hulp die u zelf!!
mogelijk heeft gemaakt en alstublieft
vertel het door en help mee ook anderen
te motiveren om te doen wat mogelijk is
om het onmogelijke te laten gebeuren.
Erna Neuteboom

Iniatiefnemer
Hart voor Kinderen

colofon
Stichting Hart voor Kinderen is een
hulporganisatie die zich inzet voor verlaten,
kwetsbare kinderen in zeer moeilijke
levensomstandigheden.
Postbus 160 - 1250AD LAREN NH
Tel: 035 – 772 11 04
Website: www.hartvoorkinderen.nl
E-mail: info@hartvoorkinderen.nl
ANBI-nummer: 57 992 - KvK 32136226
Deze nieuwsbrief verschijnt 1 tot 2 maal per jaar
Redactie: Erna Neuteboom, Louis Pool
Ontwerp: Justin Heyl, Action Reaction Productions
Drukkerij: Van der Perk - Groot Ammers
Fotografie: Justin Heyl / Louis Pool
Giften: NL41 INGB 0000.0045.20
Giften zijn fiscaal aftrekbaar!
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Van december 2015 tot en met februari voerden
we een campagne voor 1000 matrassen in Oeganda.
Dat aantal is ruimschoots gehaald. FANTASTISCH!!
1192 kinderen (en reken maar op meer kinderen
per matras...) mogen nu heerlijk slapen en dromen!
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En misschien hebt u een matras
gegeven maar wilt u een kind ook
structurele hulp geven? Ze willen
zo dol graag naar school!
Voor 7 euro per maand helpt u mee
aan een betere toekomst voor een
s
kostbaar kind. Namelijk onderwij
en de zorg voor drie maaltijden per
dag, een bed, kleding, medicatie en
veiligheid. Zie antwoordkaart.
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oeganda

Het Moeder en Kind
Centrum in Kakiri
In Februari vierden we de opening van
het Moeder en Kind Centrum, een
onderdeel nu van Hart voor Kinderen.
De officiële status van de organisatie en
de naam Caring Heart for Mothers and
Children is nu gevestigd in Oeganda.
Alle moeders en kinderen werden voor
een samenkomst uitgenodigd en wij
mochten daar ook getuige van zijn.
Het valt ook haast niet uit te leggen hoe
ongelooflijk dankbaar deze vrouwen zijn
voor de hulp die ze nu krijgen. Madina
Ubuule, ook wel mama Madina genoemd,
regelt de opvang en plaatsing van de
kinderen op een kostschool. Met haar
hebben we nu een samenwerkingsovereenkomst gesloten zoals u kunt
zien op blz. 14 over onze partners in het
buitenland.
Madina heeft nog een lange wachtlijst
maar inmiddels heeft ze er voor gezorgd
dat zo’n 35 kinderen al naar school
kunnen. De opvang van kwetsbare e.n
kans arme kinderen is het beste wat hen
kan overkomen. Een kostschool betekent
ook kwaliteit onderwijs en de kinderen
krijgen naast onderdak 3 maaltijden per
dag, een bed en liefdevolle verzorging.
Naast de hulp aan kinderen geeft Madina
ook hulp aan moeders die mishandeld
worden, verkracht zijn en soms op straat
worden gezet. Deze moeders zorgen
samen weer voor de opvang van die
kinderen die geen moeder hebben.
We hebben veel bewondering voor
het werk dat Madina verzet.
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Family 7 zal deze drieluik
uitzenden op de volgende data:
Deel I - Zaterdagavond 17 september 2016
Deel II - Zaterdagavond 24 september 2016
Deel III - Zaterdagavond 1 oktober 2016

Janet Ongwech
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oeganda

kimbilio - Tororo

Hart voor Kinderen sponsort 55 weeskinderen op de Kimbilio school in Tororo.
Een aantal regels uit het verhaal van een
bezoekster aan dit kinderdorp willen we
graag met u delen.

Kind

“Ik heb vrij langdurig, buiten gezeten. Wat ik zag deed me goed. Spelende kinderen die
na schooltijd blij en gelukkig rond huppelden, verlegen een handje kwamen geven en
overal lachende toetjes. De kinderen hebben het duidelijk goed in dit kinderdorp en de
sfeer is hartelijk en warm. Wat is dat een zegen!
Eind dit jaar doen de oudste kinderen eindexamen en dus komt er weer ruimte voor
nieuwe weeskinderen! Ik mocht, na mijn bezoek aan het kinderdorp, een dag later
dan ook mee met Grace om nieuwe kindjes in te schrijven die op de wachtlijst stonden.
De rit naar deze kinderen was hilarisch want dat kunnen we ons hier in het westen
niet meer voorstellen. Allemaal in de terreinwagen en rijden maar. Nou ja, rijden. ..
meer hobbelen over gaten en kuilen!
Eerst kan dat nog wel maar de wegen worden paden en
uiteindelijk kan de auto er echt niet meer door. Verder met de
benenwagen! Het dorpshoofd liep mee. Eerst bij het dorpshoofd
en buren uit het hele dorp stevig navragen of het kind echt
wees is en geen ouders meer heeft, want dat is voorwaarde om
ingeschreven te worden. Het eerste meisje dat we bezochten
was inderdaad echt wees en kon worden ingeschreven.
De terreinwagen weer in. De 2e rit voerde ons naar 2 jongens
op de lijst. James van 7 en John van 9 jaar. Na zeer lang praten
en grondig ondervragen kreeg Grace de exacte gegevens toch
niet helemaal helder. De familie werd gevraagd nog eens goed
na te denken over de juiste en exacte gegevens.”

8

We zijn ontzettend blij met het werk dat Grace en Cor
Koelewijn voor weeskinderen doen in Tororo.
Ook u kunt een weeskind ondersteunen!
Dat kan met bijgevoegde antwoordkaart.
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Mirca Saint Louis is 23 jaar en wordt
gesponsord door en familie in Nederland.
Dankzij hun steun studeert zij voor arts
aan de universiteit. Zij bedankt hen en
andere adoptieouders en legt uit wat dit
voor haar en de kinderen betekent.

hartelijk
dank!!

before

after

after
Kinderen slapend op straat
of verzorgd in een bedje.
Een wereld van verschil.

‘Ik kwam als baby van zes maanden naar het dorp. Ik heb
goede herinneringen aan mijn leven op het dorp. Samen met
andere kinderen en een tante woonde ik in een huisje, het was
een echte familie. We kregen onderwijs, liefde en de kans om
ons te ontwikkelen en keuzes voor de toekomst te maken.
Na mijn vijftiende jaar woonde ik weer een tijdje bij mijn
familie, maar dat was erg moeilijk. Gelukkig mocht ik weer
terug naar het dorp om mijn studie af te maken.
Dat gaat beter.’
‘Dankzij de hulp van Hollandse sponsorouders zijn honderden
kinderen geholpen om vooruit te komen. Ik ben mijn
adoptieouders dankbaar dat ik dankzij hun steun mijn
droom kan waarmaken. Ik ben nu in het vierde jaar van mijn
medische opleiding. Daarmee kan ik uitzien naar een goede
toekomst als arts. Dankzij onze adoptieouders ontvangen wij
als kinderen wat onze biologische ouders ons hadden willen
geven. En ons leven in het dorp behoedt ons voor de misère
van armoede, besmettelijke ziektes en het risico om het
verkeerde pad op te gaan.
Dat risico ligt altijd op de loer in dit land waar het zo
ontzettend arm is. Ik hoop dat mijn adoptieouders begrijpen
dat hun hulp niet voor niets is geweest en wens hen toe dat
onze grote God hen rijkelijk zal zegenen.
Dat Zijn goedheid op hen zal zijn tot het einde van hun
leven.’
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Via het nieuws zult u wel mee
gekregen hebben dat albino
kinderen een groot gevaar
lopen in Oost-Afrika, met name
in Tanzania. Een deel van de
bevolking gelooft namelijk
dat deze kinderen magische
krachten hebben. Veel albino
kinderen zijn daarom hun
leven niet zeker en moeten door
de politie beschermd worden.
Nog regelmatig worden
albino
kinderen gekidnapt,
vermoord of verminkt om hun
ledematen die dan gebruikt
worden voor toverdrankjes en
rituelen. Verschrikkelijk!

Via een hartenkreet maakten we kennis met de Groninger
studenten verpleegkunde Ellen Prinsen (21), Lieske
Groenewegen (22) en Ylse Klein (24). Zij vertrokken een
half jaar geleden naar Tanzania met het doel om een stage
te lopen in een ziekenhuis in Kabanga.

In Kabanga is in 1996 een
Albino centrum gebouwd waar
naast dove en blinde kinderen
zo’n 105 kinderen met
albinisme worden opgevangen.
Albino kinderen worden hier
door hun ouders achtergelaten
door o.a. gebrek aan geld,
maar vaak ook vanwege de
angst dat hun kinderen wat
aangedaan zal worden en soms
ook vanwege schaamte.
Daarna zoeken de ouders hun
kind vrijwel niet meer op.
Ze zijn volledig afhankelijk.

Hartverscheurend…
Ze vonden de situatie die ze daar aantroffen hartverscheurend. Ellen vertelde dat ze na hun eerste bezoek
een potje gejankt hebben in hun eigen appartement.
Het ergste zei Lieske vond ik de geur van urine en
ontlasting die je ruikt bij binnenkomst. Dat die kinderen
daarin slapen, is onmenselijk. Wij konden de stank amper
verdragen.”
De kinderen krijgen regelmatig malaria omdat er
onvoldoende klamboes zijn. De kinderen met een fysieke
of geestelijke beperking kruipen door het stof om dat er
onvoldoende rolstoelen zijn. De kinderen krijgen huidkanker omdat er buiten onvoldoende beschermde plekken
tegen de zon zijn. De kinderen kunnen naar school maar
er is niet voldoende schoolmateriaal. Daarnaast is er een
slechte hygiëne omdat de conditie van het sanitair heel
erg slecht is. Enzovoort.
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Ze vertelden ons op welke manier ze in aanraking kwamen
met het opvangcentrum voor albinokinderen. Het centrum
bevond zich aan de overkant van de straat.
“Vanuit het ziekenhuis keken we iedere dag naar het
opvangcentrum voor zeventig dove kinderen, 27 blinde
koters, 38 kinderen met een verstandelijke of lichamelijke
beperking, 105 albino’s en slechts twaalf moeders om voor
de 240 kinderen te zorgen. De leefruimte voor de kinderen
– zo groot als één voetbalveld – is omheind door 3 meter
hoge muren bedekt met glasscherven. Niemand kan er uit,
maar er kan ook niemand in”, vertelde Ellen.

Foto:
Ellen Prinsen, Lieske Groenewegen en Ylse
Klein in het albino-centrum in Tanzania.

Iedereen kan wel iets kleins doen..
Ilse zei: “Je kunt de wereld niet verbeteren,
maar iedereen kan wel iets kleins doen om het
wat dragelijker te maken.” Daarom zette
het drietal zich het laatste halfjaar intensief
voor het centrum in. Na onze gesprekken
hadden we grote bewondering voor dit mooie
drietal die we onmiddellijk maar benoemd
hebben tot ambassadeur van onze
stichting. Want ze willen zich blijvend
inzetten voor dit centrum.
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Albino cent

Albinisme,

wat is dat eigenlijk?
Samen met hen kijken we als stichting
Hart voor Kinderen wat we nog meer
voor deze kinderen kunnen betekenen.
En samen met u als donateurs in
Nederland doen we een dringende
oproep om hulp in de erbarmelijke
omstandigheden van dit centrum om zo
doende het verschil te maken in de levens
van deze kansloze kinderen. Van niets naar
iets! Daar willen we ons van harte voor
inzetten!
Dank zij een grote gift van een
donateur in Nederland is elke slaapplek
in het centrum nu bijvoorbeeld
voorzien van een klamboe.
(muskietennet)
Een goede start. Hartelijk dank!
Helpt u mee met een bijdrage voor
bijvoorbeeld het bouwen van een
dak/overdekking zodat de kinderen
uit de zon onbezorgd kunnen spelen?
Of voor een rolstoel? (er zijn er zo’n
20 nodig en kosten ongeveer
210,00 euro per stuk) of sanitaire
verbeteringen? Met bijgevoegde
antwoordkaart kunt u een donatie
overmaken.

* Albinisme is een genetische afwijking waarbij
er geen of weinig pigment
wordt aangemaakt.
Ze hebben een witte huid,
slechte, rode ogen en
kunnen niet goed tegen
zonlicht.
* Albinisme is ongeneeslijk.
* In Nederland komt
albinisme voor bij 1 op de
17.000 mensen.
In Tanzania is dat 1 op de
1400. De oorzaak van dit
grote verschil is nog altijd
niet ontdekt.
* Dankzij de felle zon
krijgen albino’s vrijwel
altijd huidkanker, een
ziekte die voor kinderen
extra gevaarlijk is dankzij
de snelle celdeling op
jonge leeftijd.

Namens alle Albino, dove, blinde,
geestelijk en lichamelijk beperkte
kinderen van dit centrum heel hartelijk
bedankt!
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Gezin sponsoring

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

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

Hart voor Kinderen werkt hiervoor samen met verschillende
partnerorganisaties. Regelmatig komen pleegouders en staf bij
elkaar om de situatie te bespreken, problemen op te lossen, kennis
Namens deze kinderen alvast
met elkaar te delen en bemoediging te ontvangen. Verdrietig genoeg
heel hartelijk bedankt!
zijn de meeste kinderen in de reeds gestichte pleeggezinnen Hiv-positief.
De moeders worden daarom getraind om deze kinderen met behulp van
aidsremmers te verzorgen, waardoor ze een relatief normaal leven kunnen hebben.
Voor het opvoeden van de kinderen ontvangen de pleegmoeders (ouders) financiële
stabiliteit naar de toekomst. Een win-win situatie!
Ons hulpmodel van gezin sponsoring bestaat uit de hulp van 100 donateurs die samen
met elk € 7,00 per maand een bedrag van 700,00 euro per maand bij elkaar brengen voor
het volledige levensonderhoud van een gezin.
Het bedrag per kind valt hoger uit dan kind sponsoring omdat de lasten hoger uitvallen.
Dat komt door een vergoeding voor de pleegmoeder, de huur en lasten van een gezinswoning etc.
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Kind sponsoring
Help een kind aan onderdak en onderwijs
Dat kan al voor slechts 0,22 ct per dag
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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 kwaliteit onderwijs in tegenstelling tot de
arme dorpsschooltjes waar de standaard bedroevend laag is.
Een kostschool betekent dat een kind naast onderwijs ook drie maaltijden per
dag, een bed met matras, kleding, medicatie, veiligheid en liefdevolle verzorging krijgt.

Een enorme hulp voor de familie of de stam van deze kinderen. In de vakanties gaan
de kinderen naar hun familie en/of stam terug, belangrijk om hun eigen taal en cultuur te
behouden om zo wanneer zij klaar zijn met hun studie een verschil te kunnen maken in hun
eigen stam en land.
Ons hulpmodel van kind sponsoring bestaat uit de hulp van 7 donateurs die samen met elk
€ 7,00 per maand een bedrag van 49,00 euro per maand bij elkaar brengen voor het volledige
levensonderhoud van een kind op een kostschool.
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Onze partners
in 				
		het buiten
land

Op de achterzijde van onze nieuwsbrief vindt u de plaatsen in de wereld waar Stichting Hart voor Kinderen hulp verleend of
heeft verleend. In de meeste gevallen verre oorden. Men vraagt ons daarom wel eens of we zeker weten dat de fondsen die
we ontvangen goed besteed worden. Iedere donateur wil uiteindelijk toch de zekerheid dat zijn of haar euro goed besteed
wordt.
Voor ons zelf is het ondoenlijk en te kostbaar om voortdurend heen en weer te vliegen. Onze partners houden daarom
onze hulpprojecten nauwlettend in de gaten zodat wij verantwoording kunnen afleggen aan onze donateurs. Betrouwbare
mensen die begrijpen wat er aan bonnetjes en boekhoudkundige verantwoording af te leggen is. Samen met hen hebben
wij onze wederzijdse verplichtingen vastgelegd in een Memorandum of Understanding (een raamovereenkomst) die elk jaar
door een addendum wordt vernieuwd.
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We zijn ontzettend blij met hen en trots op hen!
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Het eerste bezoek is aan het Kinderdorp
Rehoboth in de buurt van Port Shepstone.
Beste Alfons,
Heel erg bedankt voor de hartelijke ontvangst
vorige week dinsdag door jou en Tamara op
jullie voorbeeld project Rehoboth Children’s
Village in Murchison. De plek was voor ons
onvindbaar middels het Tom Tom navigatiesysteem, maar gelukkig wel met jouw aanwijzingen per telefoon. De duidelijke informatie
in jullie kantoor, in het eerste uur na onze
aankomst middels mondelinge uitleg, foto’s en
korte films gaven ons gelijk een goed beeld van
de opzet van de Village en jullie visie op de
aanpak daarvan.
Tijdens de voortreffelijke rondleiding door
Tamara en Brad hebben niet wij niet alleen
een prima indruk gekregen van de mooie
gezinswoningen en beide scholen, maar ook
van de voorzieningen en het functioneren daarvan, alsmede van de voortreffelijke organisatie
en leiding op het kinderdorp. Wij wensen jullie
GOD’s onmisbare steun toe bij de verdere uitbreiding van het Kinderdorp en jullie werk.
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zuid-a

rehoboth

id-afrika

In de buurt van Port Shepstone
ondersteunen we 5 gezinnen op het
kinderdorp Rehoboth.
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Top prioriteit voor onze
kinderen is onderwijs,
zodat we ze een goede
toekomst kunnen
geven.

HIV/AIDS is een groot pro
bleem in Zuid-Afrika,
11,2% (6,2 miljoen) van
de bevolking is besmet.
KwaZulu-Natal is de regio
met het grootste aantal
besmetting, 60% van de
mensen hier is besmet.
Onder de 6,2 miljoen mense
n die besmet zijn, zijn
er 2,8 miljoen weeskindere
n. Slechts 54% van de
besmette kinderen in Zuid-A
frika ontvangt
ART( Anti Rertroviral Treatm
ent)

Alhoewel de kinderen HIV
hebben, hopen en bidden
wij dat ze een voorbeeld
mogen zijn voor en een
positieve bijdrage mogen
leveren tot de toekomst van
Zuid-Afrika
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U kunt een kind een thuis en
een toekomst geven!
•Sponsor een kind
•Geef een donatie
•Wordt ambassadeur
Onze visie is om kinderen zo
op te laten groeien, dat ze
een voorbeeld mogen zijn
voor de toekomstige
generatie.
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swaziland
Ongelooflijk, maar het was dit jaar echt mogelijk om alle 425
kinderen die in Bulembu/Swaziland naar school gaan, te voorzien
van schoolkleding en schoenen. Het was een hele klus om zoveel
kledingstukken bij elkaar te zoeken in al die verschillende
maten. In totaal moest men 9 keer met een team naar de hoofd
stad Mbabane 160km heen en terug rijden om alles te kunnen
kopen. De wegen zijn niet altijd geweldig dus een hele onderneming. Maar wat zien de kinderen er weer geweldig uit!!!

Een enorme hulp, dank u wel!!!

Pre-Primary (2-5 yrs) 85 kinderen
Primary (6–13 yrs) 220 kinderen
High School (14+ yrs) 120 kinderen
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De Vision AfriKa school die vorig jaar in de
sloppenwijken van Kayamandi is begonnen
konden we ook dit jaar weer met een kleine
bijdrage maandelijks ondersteunen. De school
groeit enorm en er moet snel meer ruimte vrij
gaan komen. In totaal krijgen 500 kinderen of
bijles of volledig schoolonderwijs. De kinderen op
de lagere school ontvangen allen ontbijt en lunch.
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Duurzaam schenken met belastingvoordeel
Wist u dat de Belastingdienst graag een deel meebetaalt van uw gift? Wanneer u ons
namelijk minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is uw gift volledig
aftrekbaar van de belasting en krijgt u een deel van uw gift terug. Dat noemen we een
periodieke schenking.

Profiteer zelf of schenk het voordeel
U bepaalt zelf de hoogte van uw gift en legt dit vast via een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag
aftrekken. Zo kunt u er voor kiezen om zelf van het voordeel te profiteren of het voordeel
opnieuw aan Stichting Hart voor Kinderen te schenken.

Hoe kan ik periodiek
schenken?
U kunt via onze website zowel
een formulier voor periodieke
schenking als een volmacht
formulier downloaden en
uitprinten. Deze stuurt u
beiden aan ons in duplo
retour. Daarna ontvangt
u van ons een kopie met
het transactienummer
t.b.v. uw IB aangifte.
Uiteraard kunt u ons
ook vragen om deze
formulieren aan u toe
te zenden.
Voor het passeren van een
periodieke schenking
volstaat een onderhandse
verklaring. Wij verzorgen de
afhandeling. De volmacht
wordt pas wettelijk geldig
als u deze afdrukt, invult,
ondertekent en samen met
een kopie van een geldig
identiteitsbewijs opstuurt naar:
Stichting Hart voor Kinderen,
Antwoordnummer 535, 1250 VB
Laren.
De kosten voor administratieve
afhandeling neemt Hart voor Kinderen
voor haar rekening. Hiervoor geldt een
minimum donatie bedrag van € 84,00 per
jaar. Als u liever een notaris inschakelt geldt
een minimum donatie van € 250,00 per jaar.

Hartelijk dank!
20

Wij doen er alles aan om ieder kwetsbaar kind een kans te geven!

Zorg met een duurzaam rendement
De Nederlandse bevolking staat bekend om hun vrijgevigheid. Men doneert
aan talloze hulpprojecten zoals het graven van een waterput, een donatie
voor een matras, het bouwen van een school, een kerk of een huis voor een
gezin met kinderen die gekwetst en verlaten zijn. Ik ben ontzettend blij dat er
mensen in Nederland zijn die hulp bieden aan de allerarmsten om wie bijna
niemand zich bekommert.
Toch hoor ik om me heen dat diverse hulporganisaties een trend
signaleren dat veel mensen de voorkeur geven aan een eenmalige
gift en zich liever niet voor een langere termijn willen verbinden.
Als voorzitter van Hart voor Kinderen maak ik me daar ook zorgen
over.
Natuurlijk zijn we ontzettend blij met iedere gift die we krijgen.
Maar zonder structurele hulp houdt onze hulpverlening op
enig moment gewoon op te bestaan. Dan is er misschien
wel een huis maar kan de huur niet betaald worden.
Is er ineens geen eten of kleding meer en kunnen de
kinderen niet naar school. Raken ze hun onderdak kwijt
en gaat de lichtknop in de woning letterlijk om en gaat
het licht uit. Weg veiligheid, liefde en zorg.
Weg toekomst.

Het voordeel van periodiek geven…
Volgend jaar schaffen de banken de acceptgirokaart af.
Jammer voor een heel aantal goede doelen organisaties.
En voor ons natuurlijk ook. De matrassenactie was
bijvoorbeeld een groot succes. Naar de toekomst toe
wordt uw structurele hulp, ik noem dat maar duurzame
zorg, daarom belangrijker. Mag ik u tenslotte nog aanreiken
dat periodiek geven ook voordelen kent? Voor ons betekent
het minder beheer en administratie en voor u een belastingvoordeel waardoor u meer voor kinderen kunt doen.
Zie blz. 20.
Alvast bedankt voor uw bereidwilligheid dat eens te
overwegen. U kunt al voor een klein bedrag van 22 ct per dag.
(7 euro per maand) mee doen. Zie onze antwoordkaart.

Louis Pool

Voorzitter Stichting Hart voor Kinderen
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nieuws & activiteiten
Een rechtvaardiger
samenleving
De vereniging
Wereldwinkel
Woudenberg /
Maarn stelt zich tot
doel sociale,
politieke en
economische
herstructurering
te bevorderen die
nodig is om tot
een rechtvaardiger
wereldsamenleving
te komen.
Dat doel wordt gerealiseerd door het
stimuleren van eerlijke handel en het
geven van voorlichting.
Omdat deze ‘goede doelen vereniging’
geen winstoogmerk heeft was er geld
beschikbaar voor 11 andere goede doelen en kleine initiatieven.
Dhr. J. Hanegraaf heeft Hart voor
Kinderen voorgedragen en zo mochten
we € 1.000,00 in ontvangst nemen voor
de kinderen in Oeganda. Een geweldige
verrassing waar we zeer dankbaar voor
zijn. Fantastisch!!

Hart voor Kinderen op het Nobelgala
Stichting Childright had in december vorig jaar opnieuw een Nobel gala georganiseerd in het Kurhaus te Scheveningen. Onder de genodigden zijn ook vele sponsors
en donateurs van goede doelen waaronder Stichting Hart voor Kinderen.
Door middel van verkoop van tafels en een veiling met allerlei prachtige Kunstobjecten ontvingen wij een bedrag van 16.000 euro voor het moederen kind project
in Oeganda. Echt fantastisch. Heel hartelijk dank!!
Childright Fund, opgericht door professor Jan Tinbergen, komt op voor de rechten
van kinderen wereldwijd en wordt hierin gesteund door Nobelprijswinnaars.
Door middel van lokale projecten, voorlichting en onderwijs wil zij de slechte
omstandigheden verbeteren waaronder veel kinderen leven.

Nieuwe Website
Op dit moment wordt er hard gewerkt
aan een nieuwe website voor onze
stichting. We hopen in oktober dat de
website klaar is.
Ga dan naar www.hartvoorkinderen.nl
Een kersttuin bouwen om Hart voor
Kinderen te steunen
De Kersttuin van Arie Verhoef in
Nieuwpoort is absoluut zeer bijzonder
en de moeite waard om te bekijken.
De ontvangen gelden zijn een donatie
voor Hart voor Kinderen.

Schilderijen Hart voor Kinderen in Wijk aan Zee
Arie Reurekas is Goodwill ambassadeur van Hart voor Kinderen. Waar hij ook predikt
zal hij Hart voor Kinderen naar voren brengen. Bovendien is hij schilder en een hele
reeks aan schilderijen werden in het zorgcentrum Heliomare te Wijk aan Zee
tentoongesteld.

Actie voor Polen
Sylwia is een alleenstaande moeder, haar zoontje
Gabriel is 3 jaar oud en heeft een hersenverlamming en
retinopatie stadium 5. Door zijn ziekte kan Gabriel niet
zien, lopen en praten. Zijn vader liet het gezin in de steek
en Sylwia probeert met minder dan 100 euro per maand
haar kind te verzorgen. Dank zij de donateurs van Hart
voor Kinderen kon er nu een aangepaste kinderwagen
gekocht worden.

Hart voor Kinderen op TV
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Op 17 en 24 september alsmede op 1 oktober dit jaar zal op de
televisiezender Family 7 een drieluik van 3 tv-reportages over ons
werk in Oeganda te zien zijn. Beslist mooie reportages die de
moeite van het kijken waard zijn. Mis ze niet!
Zie voor meer informatie pag. 7

nieuws & activiteiten
Doe goed en praat er over…
Dat is het uitgangspunt van de Berner
Samariter of te wel de Samaritanen van
Bern. Een vereniging van de stad Bern
in Zwitserland. In de Jehudi Menuhin zaal
werd voor de 11e keer een prijs uitgereikt
aan hen die op uitzonderlijke wijze een
dienst aan de naaste hebben verleend.
De prijs werd aan een aantal stichtingen
uitgereikt waaronder ook stichting Heart
for Children. Onze dochter organisatie in
Zwitserland.
We voelen ons zeer vereerd met deze
erkenning van ons werk. Het is geweldig als
een ‘naaste’ herkend te worden en roepen
een ieder op om een naaste voor een ander
te zijn. Wordt een Samaritaan!

Rosi Blissenbach (2e links op de foto) nam namens ons de award in Ontvangst

Rozen met een prijskaartje…
De Catechisanten van de Goede Herderkerk in
Barneveld en de Gereformeerde kerk in Voorthuizen
hebben een jaar lang een spaaractie voor kinderen
in Oeganda gehouden.
Na de collecte van een slotdienst in Barneveld
en een collecte van een slotavond in Voorthuizen
kregen we op wel heel originele en ontroerende
wijze te horen wat de bijdrage was geworden.
Bij binnenkomst in de kerk op de slotavond zagen
we een zee van witte rozen die om hoog werden
gehouden door de catechisanten. Een schitterend
gezicht. De rozen hadden elk een kaartje waar op
stond € 50,00. In totaal heeft de actie € 2.658,00
opgebracht. Een geweldig bedrag voor de kinderen
in Oeganda. Aan het eind van de avond werd er nog
voor € 308,15 aan sieraden verkocht. We zijn de
organisatoren, de catechisanten en de beide kerken
enorm dankbaar!!!

Vrijwilligers en Hart voor Kinderen:
We zijn enorm dankbaar voor onze vrijwilligers. Er zijn heel wat mensen in het land actief
met het uitdelen van folders en het doorvertellen van wat Hart voor Kinderen kan betekenen voor kinderen in nood bijv. donateurs die feestjes organiseren en de cadeaus omzetten in een donatie voor Hart voor Kinderen.
Er zijn vrijwilligers zoals Jeltje Rook die prachtige kaarten maakt of cupcakes en bengeltjes
haakt. Zij verkoopt ze dan op allerlei bijeenkomsten en markten. Onlangs kwam ze met
een kaartenrek langs op kantoor zodat we haar mooie kaarten zelf ook overal mee naar
toe kunnen nemen als we zelf met een stand ergens gaan staan.
Regelmatig zijn we met onze stand te vinden in het land:
Bijvoorbeeld bij de TV opnames van een oudejaarsconference in
December, bij een concert van Homecoming in Veendam of bij
een Kiwanis meeting in Enschede.
Er werken dan allerlei vrijwilligers mee met de opbouw en het
bemannen van die stand. Vanaf deze kant een heel hartelijk
dank je wel!

Markten zomer 2016-06-06
25
27
03
08

juli maandagavond: camping T’ beloofde land - Voorthuizen
juli woensdag: Spakenburgse dagen – Spakenburg
augustus woensdag: Spakenburgse dagen
augustus maandagavond: T’ Beloofde land – Voorthuizen

Jeltje Rook

Aan de weg timmeren
Dat doen we al even een tijdje met de prachtige gevel reclame aan ons kantoor in
Hilversum. Ons adres is gevestigd aan een van de drukste straten van Hilversum naar
het Mediapark. We hopen dat er in de 22.000 auto’s die hier per dag langs rijden ook
reizigers op het idee komen om ons werk te steunen of te promoten.
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Namens alle kinderen waar wij samen
met u voor mogen zorgen,
heel hartelijk dank voor
uw support!

www.hartvoorkinderen.nl - NL41 INGB 0000.0045.20

