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Nadia
Troostpoppen
oproep nieuw gezin

Campagne
‘Hart in
actie’
succesvol!

Hartelijk dank voor uw hulp aan de Filipijnen

Voorwoord
De maanden september en oktober
D
waren spannend voor Hart voor
w
K
Kinderen. Er werd volop campagne
g
gevoerd en dit is het resultaat:

Geraakt door de omvang van de ramp
veroorzaakt door de Tyfoon Haiyan op
de Filipijnen besloot Hart voor Kinderen
om direct een hulpactie op touw te zetten.
Dankzij uw reactie en uw financiële
bijdragen hebben wij RescueNet, een
organisatie die noodhulp verleent in
rampgebieden, kunnen steunen met een
afgerond bedrag van 11.000 euro. Hart
voor Kinderen had al eerder samen
gewerkt met RescueNet tijdens de
aardbeving op Haïti.
Sinds de tyfoon op 8 november is de
ravage op de Filipijnen enorm.
RescueNet heeft alles op alles gezet om
mensen onder het puin vandaan te halen
en medische hulp te bieden.
Het was een erg spannende en
heftige periode en we hebben in
spanning uitgekeken naar berichten van
het team. Vanwege de slechte verbinding
was communicatie in eerste instantie niet
goed mogelijk maar nu een deel van het
team weer terug is, hebben we contact
gehad met Gerko Boender, lid van
RescuNet:

Gerko: ‘Op dit moment zijn er nog vijf leden
van het team op locatie om werkzaamheden
over te dragen aan een team dat ook zorg kan
bieden op de lange termijn. We hebben het als
een enorme bemoediging ervaren dat Hart
voor Kinderen zo snel ons een financiële
toezegging kon doen. We hebben een
bijzondere, heftige, zware, mooie missie achter
de rug. Met een team van aanvankelijk 16
mensen en uiteindelijk 19 mensen konden we
onze brede en diverse talenten inzetten voor
de inwoners van Tenauan, een stad met 50.000
inwoners. We hebben een kliniek gedraaid
waarin diverse kantoren van het stadhuis
dienden als behandelkamers en de bureaus
als behandeltafels. We hebben veel wonden
verzorgd die voornamelijk veroorzaakt waren
door rondvliegend puin. Daarnaast hebben
enkele teamgenoten bijzondere aandacht en
quality time met de kinderen gehad in
gesprekken, spel en persoonlijke aandacht.’

Een nieuw (t)huis voor zes kinderen
iin Villiersdorp Zuid-Afrika!
Door voldoende donateurs is het nu
D
mogelijk dit gezin maandelijks
m
tte ondersteunen!
Operatie Nadia geslaagd!
De 10-jarige Nadia zou zonder operatie
D
niet meer kunnen lopen. Op de oproep
n
om de operatie voor Nadia te bekostigen
o
zijn veel reacties gekomen. Ze is herz
sstellende met beide benen in het gips.
750 Kinderen blij met een troostpop!
Meer hierover leest u op pagina drie.
M
Uitbreiding voor het kinderdorp
Bulembu in Swaziland!
B
Op dit moment wordt er een grote hal
O
gebouwd en kunnen we de komende jaren
g
2 oude mijnhuizen per jaar renoveren
waar 12 weeskinderen komen te wonen.
w
Hulp aan weeskinderen in Oeganda!
Voor Oeganda kwam een gift binnen om
V
sstoelen, schoolbankjes en bedden te
ttimmeren voor een groep van 24
weeskinderen.
w
Hartelijk dank voor uw hulp aan de
Filipijnen! Lees hiernaast meer.
F
Ongelooflijk dankbaar en met verwonO
dering
kijk ik terug op de afgelopen
d
maanden
en het afgelopen jaar.
m
De
D impact van uw hulp was en is
ongeloofl
ijk. Voor veel kinderen gaat
o
Kerst
2013 een waar Kerstfeest
K
kunnen
zijn. Van de straat, onveiligheid
k
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e liefdeloosheid naar een huis, een bed,
veiligheid
en liefde.............
v
Duizendmaal
dank voor uw support.
D
Ik
I wens u bijzondere feestdagen.
Erna Neuteboom
E

Hart voor Kinderen wil u, mede namens
RescueNet, hartelijk danken voor uw steun!
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In september van dit jaar deden wij een oproep voor Nadia. Een meisje van 10 jaar met Genua vare, beter
bekend als O-benen’. Zonder operatie zou ze onherroepelijk in een rolstoel belanden. Dankzij
nkzij uw financiële steun
steun
stond de operatie voor oktober dit jaar gepland. De operatie moest worden uitgesteld vanwege
nwege de slechte ha
hart
art
en longconditie van Nadia. We zijn daarom extra blij dat de artsen eind November toch groen
roen licht gaven.
Vanwege de conditie van haar hart en longen kon ze niet onder narcose maar kreeg ze een
en ruggenprik.

De operatie ging goed.

Inmiddels is Nadia thuis en haar herstel gaat voorspoedig. Een van de
betrokkenen mailt ons; ‘De lach op het gezicht van Nadia was niet te
beschrijven. Deze operatie betekent zo ongelooflijk veel voor haar!
Begin volgend jaar verwachten we dat ze recht zal kunnen lopen en is
het beeld dat ze de rest van haar leven in een rolstoel zal zitten
voorgoed voorbij.’ Nadia en haar familie danken alle donateurs.

Nieuwe gezinshuizen in
Bulembu - Swaziland

Samenwerking met
supermarktketen
Hoogvliet leidt tot de
bouw van een school in
Port Shepstone
In Port Shepstone Zuid-Afrika is men
de afgelopen maanden begonnen met de
bouw van een educatie centrum waarin
kinderen van het kinderdorp Rehoboth
speciaal onderwijs kunnen ontvangen.
Hier ziet u de vorderingen die men heeftt
gemaakt. Voor meer foto’s en informatiee
ga naar onze website.

Dank zij een grote schenking bij
notariële akte voor een periode van
enkele jaren is het mogelijk om elk
jaar maar liefst twee oude vervallen
mijnhuisjes in Swaziland te
renoveren. De bedoeling is dat in elk
opgeknapt huis een pleegmoeder
4 tot 6 weeskinderen gaat opvangen.
Meer informatie over Bulembu vindt
u op onze website

www.hartvoorkinderen.nl
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Inmiddels 750 ‘troostpoppen’ voor de kinderen in Haïti
Inmi
Kinderen in Haïti
zijn in veel gevallen blootgesteld aan
traumatische gebeurtenissen zoals armoede,
geweld, natuurrampen, verlies van ouders, fysieke
mishandeling, seksueel misbruik en kindslavernij.
Om het psychologisch welzijn van de kinderen te
bevorderen kan een persoonlijke troostpop veel betekenen.
In september 2013 deden we tijdens de campagne van Hart voor
Kinderen een oproep; doneert u ook een ‘troostpop’ voor een kind
in Haïti? De reacties waren overweldigend! We kunnen nu al 750
kinderen in Haïti blij gaan maken met een ‘troostpop’.
Er is sprake van een win win situatie:
Een getraumatiseerd kind ontvangt zijn of haar eigen “Troostpop”.
Moeders krijgen door het maken van deze poppen een inkomen
om zo hun eigen gezin te onderhouden. (een microkrediet project)
De pleegmoeders die zorg dragen voor weeskinderen krijgen
training aangeboden om getraumatiseerde kinderen goed
tte
e ku
kunn
kunnen
nnen
en begeleiden. Alle donateurs van een troostpop
hart
ha
hartelijk
rtel
elij
ij dank. Wilt u een troostpop bijvoorbeeld
als
a
ls kerstgeschenk doneren? Kijk dan op onze
website of vul de bijgevoegde
machtigingskaart in.

Het zorgmodel van Hart voor Kinderen
Stichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om wereldwijd verlaten en kwetsbare
(wees) kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een
beter leven. Dit doet zij door middel van het incidenteel bieden van noodhulp en het
structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing in een
rondom het kind gecreëerde gezinssituatie.

Een nieuw Gezin in Zuid-Afrika

Helpt u mee aan de ondersteuning van
dit nieuwe gezin?
Hart voor Kinderen zoekt ondersteuning voor dit gezin in ZuidAfrika waar pleegmoeder Victoria zorg wil dragen voor
Sabelo, Rael, Asanje, Zikho en Jody.
De kinderen groeien dan op in een beschermde omgeving en
maken weer deel uit van een gezin!
De kinderen krijgen een moeder die ze ‘mama’ mogen noemen...

We zoeken voor dit gezin 100 donateurs die elke
maand 7 euro willen doneren. Doet u mee?

NAMENS ALLE KINDEREN
hartelijk dank voor
uw support
het afgelopen jaar!
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