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een kerstcadeau voor u.
Een kerstcadeau voor hen
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.

‘white rose’

‘desert drop’

‘black bead’

‘purple rain’

‘pink lady’

‘green girl’

‘red sunset’

‘brown eye’

‘fruit salad’

‘blue ocean’

‘Sive’ in 4 colors

‘tandi’

‘Madina’s Joy’
2

‘Madina’s Light’

‘Madina’s Brown’

Bestellen? zie winkel op www.hartvoorkinderen.nl/winkel
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Een matras…………. een luxe die voor
veel, heel veel mensen en kinderen
absoluut onbereikbaar is. Kunt u zich dat
voorstellen?

Voorwoord
Met de kerst en de jaarwisseling in het vooruitzicht
kijken we dankbaar terug
op het afgelopen jaar.
We zijn u immens dankbaar
omdat we met elkaar zo
veel kinderen blij hebben
kunnen maken en zoveel
kinderen een betere
toekomst kunnen bieden
door de trouwe structurele
zorg die ze ontvangen
in o.a. de landen Haïti,
Zuid-Afrika en Oeganda.
Zo eenvoudig is dat hier...

Als ik het koud heb zet ik
de thermostaat iets hoger
en na een tijdje heb ik het
behaaglijk warm. Als ik
moe ben kruip ik in bed op
een heerlijk matras met
schoon beddengoed.
Als ik dorst heb drink ik wat
water en als ik trek heb ga
ik eten zeker drie keer per
dag. Zo eenvoudig is dat….
hier…. maar zeker niet voor
de landen waar wij kinderen met Hart voor Kinderen
willen helpen.
Water is al vaak uit een put
te halen. (soms wel na uren
lopen) Eten is een
dagelijkse strijd waar men
vaak de hele dag bezig is
om in elk geval 1 maaltijd
bij elkaar te sprokkelen.

Op de homepage van onze website hebben wij een TV spotje geplaatst waarop
u het stralende gezicht ziet van Owen
uit Oeganda die een matras ontving en
inmiddels ook naar school gaat.
We willen zo heel erg graag heel veel
kinderen deze kerst laten slapen op
een echt matras met een deken en een
muskietennet. Want laten we niet
vergeten dat er nog steeds heel veel
kinderen sterven aan Malaria. Gelooft u
me dit is een groots cadeau voor deze
kinderen (en ze delen hun matras dan
ook nog eens met anderen).
Kortom: Kerst 2015 een matrassen
actie voor Oeganda zie pagina-5

inhoudsopgave
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Een kerstcadeau voor u,
een kerstcadeau voor hen
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Het Verdrag voor Kinderrechten
van de Verenigde Naties
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Kerstactie 1000 matrassen voor de
kinderen in Oeganda
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kindsponsoring in Oeganda
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het familie model van Hart voor
Kinderen

Op pagina 4 besteden we aandacht
aan de Rechten van het Kind. Door een
betere toekomst voor kinderen werken
we meteen aan een betere toekomst
voor onze samenleving. De toekomst
van een kind bepaalt de toekomst van
een land!
Als we dan even terugkijken zijn we blij
dat het goed gaat met de kinderen en
de diverse projecten. En zijn we ook
heel blij te melden dat het jaarverslag
2014-2015 door de accountants is goed
gekeurd. Iedere donateur wil weten waar
zijn euro naar toe gaat…En terecht. We
houden onze hulpverleningsprojecten
nauwlettend in de gaten. Daar valt of
staat ons werk mee.
Tenslotte spreken we de hoop uit dat we
in 2016 nog meer kinderen blij mogen
maken door vooral liefde en warmte door
te geven en wensen we u een hele fijne
kerst toe en voor 2016 een gelukkig
nieuwjaar!
Erna Neuteboom

Iniatiefnemer
Hart voor Kinderen

colofon
Stichting Hart voor Kinderen
Postbus 160 - 1250AD LAREN NH
Tel: 035 – 772 11 04 op woensdag
en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur
Website: www.hartvoorkinderen.nl
E-mail: info@hartvoorkinderen.nl
ANBI-nummer: 57 992
Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door donateurs
en verschijnt minimaal 2 maal per jaar
Redactie: Erna Neuteboom, Louis Pool
Eindredactie: Erna Neuteboom
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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Hoe we met de kinderen van nu omgaan bepaalt de
toekomst van een land…
Onlangs, op 20 november 2015 was het de internationale Dag van de Rechten van het Kind.
Het Verdrag voor Kinderrechten van de VN werd op 20 november 1989 aangenomen en is
inmiddels door 195 landen geratificeerd. Na 7 jaar weten wij door ons werk dat er nog steeds
veel moet gebeuren. Het leek ons goed de Rechten van het Kind voor u en anderen nog eens
kort weer te geven. In ons werk dat velen van u steunen staan die Rechten van het Kind immers
aan de basis van onze activiteiten en werkzaamheden. In het bestek van een bladzijde kunnen
we u enkel een korte opsomming geven. Daarvoor graag uw begrip. Voor de volledige informatie
verwijs ik u graag naar www.kinderrechten.nl of naar Wikipedia.

Ieder kind heeft recht op
gezondheid en gezondheidszorg
Gezond zijn is niet vanzelfsprekend.
Het is van groot belang te zorgen dat alle
kinderen toegang hebben tot de zorg en
voorzieningen die ze nodig hebben en
verdienen. Voor kinderen om goed op te
groeien komt dat neer op:
•Recht op goede begeleiding bij de
geboorte.
Ondervoeding is vaak de onderliggende
oorzaak van kindersterfte. Complicaties
tijdens de zwangerschap en geboorte
zijn één van de voornaamste oorzaken
van het sterven van jonge vrouwen.
En meer dan 34 % van de kindersterfte
is het gevolg van diarree, longontsteking
of malaria.
•Recht op Vaccinaties
•Recht op Borstvoeding
•Recht op de basisbehoeftes zoals
voedsel, drinken, behuizing en
sanitaire voorzieningen.
In veel gebieden op aarde is er te
weinig water of is het water vies.
Per dag overlijden 1400 kinderen onder
de 5 jaar door diarree als gevolg van
vuil drinkwater, slechte sanitaire
voorzieningen en hygiëne.
•Elk kind heeft recht op een
levensstandaard die toereikend is
voor zijn lichamelijke, geestelijke,
intellectuele, morele en
maatschappelijke ontwikkeling.
Dat staat in artikel 27 van het
Kinderrechtenverdrag.

Ieder kind heeft recht op
bescherming
•Bescherming tegen mishandeling
en verwaarlozing
De plicht om kinderen die niet in hun
gezinsmilieu kunnen leven bijzondere
bescherming te bieden met gepaste
alternatieve gezinsopvang of op
plaatsing in een instelling.
Daarbij dient men rekening te houden
met de culturele achtergrond van het
kind. Het verdrag gaat uit van het
principe dat beide ouders gezamenlijk
de eerste verantwoordelijken zijn voor
de opvoeding van hun kinderen,
en dat de Staat hen bij deze taak
dient te ondersteunen.
•Bescherming tegen kinderarbeid;
•Bescherming tegen seksuele
uitbuiting;
•Bescherming tegen meisjes
besnijdenis: een traditie die nog
steeds voorkomt
•Bescherming tegen kind
huwelijken;
•Bescherming tegen de verkoop
van kinderen;
•Bescherming tegen de inzet van
kinderen in de prostitutie en
kinderporno;
•Bescherming tegen betrokkenheid
van kinderen bij gewapende
conflicten;

Ieder kind heeft recht op onderwijs
Zodra kinderen de eerste vijf cruciale levensjaren hebben overleefd, kan gebouwd worden aan hun toekomst.
Onderwijs is heel belangrijk om een eigen bestaan op te kunnen bouwen en te groeien naar zelfredzaamheid.
Om mensen te worden die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van hun eigen leven en aan die
van de samenleving. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat wil zeggen: onderwijs, dat aansluit op de capaciteiten
van een kind en waarbij aandacht is voor zowel de cognitieve ontwikkeling als de ontplooiing van andere talenten.
Uitgangspunt daarbij is klassikaal en inclusief onderwijs, voor iedereen, ook voor kinderen met een beperking.
Voor veel kinderen is onderwijs niet vanzelfsprekend: omdat ze in grote armoede leven, omdat oorlog en geweld
deze basisvoorziening heeft weggeslagen, omdat school niet veilig is of omdat ze geboren zijn als meisje.
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Niemand kan om het Verdrag voor Kinderrechten heen dat door de Verenigde
Naties is opgesteld. Bij al ons werk staan wij pal achter onze kinderen en
zetten we ons van harte in op een hele reeks van bovengenoemde terreinen.

Kerstactie 1000 matrassen in Oeganda
De meeste Nederlanders duiken zonder
veel na te denken iedere nacht lekker in
bed. In het arme Oeganda is dat niet zo
normaal.

U droomt op een matras
zij dromen van een matras…
Met eigen ogen heb ik gezien hoe
dolblij ze met een simpele matras zijn.
Daarom doe ik van harte een oproep
voor de straat (arme) kinderen in
Oeganda. Daar op de plek waar uw
hulp het hardst nodig is!

Matrassen hard nodig

Doe mee met onze kerstactie!
Voor € 25,00 krijgen de kinderen een
matras, een deken en een muskietennet tegen de malaria. We hopen dat u
massaal gaat reageren. Ik zie nu al de
twinkelende oogjes van de kinderen
wanneer hun matras, deken en
muskietennet arriveert!
Doneer nu voor de aankoop van een of
meerdere matraspakketten (à € 25,00
per pakket) zie onze machtigingskaart
of acceptgiro.
Doet u mee? U bezorgt de kinderen in
Oeganda een onvergetelijke kerst dit
jaar! Namens hen heel hartelijk dank!
1000 matrassen, 1000 maal dank!

help nu!!!

Structurele hulp
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oeganda
Kinderen zonder ouders die voor hen kunnen zorgen zijn zo enorm kwetsbaar.
Als kinderen alleen op straat zwerven worden ze blootgesteld aan de gevaren van geweld,
misbruik, honger en soms zelfs de dood. Stichting Hart voor Kinderen zet zich in om
wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden
kansen te bieden op een beter leven. Dit doen wij met structurele hulp door het bieden
van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing en incidenteel daar waar de
armoede en nood waar kinderen in verkeren het grootst is…

Sponsor een kind in Oeganda
Maar liefst 57 miljoen kinderen gaan nog NIET
naar school en 1 op de 4 kinderen maakt de
basisschool niet af. Onderwijs is de enige kans op
een betere toekomst voor een kind en indirect de
samenleving. 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. Dat een
kind niet uitgeput is van het klusjes doen zoals
water halen of hout sprokkelen en dan vaak met
een lege maag te laat in de les verschijnt.
Een kostschool betekent kwaliteit in onderwijs in
tegenstelling tot de plaatselijke schooltjes waar
het niveau vaak bedroevend laag is. In deze
situatie ontvangt het kind ook, naast drie
maaltijden, een bed met matras en de juiste
verzorging. Een enorme hulp voor de familie of
de stam van deze kinderen. In de vakanties gaan
de kinderen naar hun stam terug.
Dat is belangrijk zodat de kinderen hun eigen
taal en cultuur behouden en zo daadwerkelijk als
zij klaar zijn met hun studie een verschil kunnen
maken in hun eigen stam en land.
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Wij zoeken per kind 7 donateurs die elke
maand € 7,00 willen doneren.

...waar een kind weer kind mag zijn

zu i d- afrika
Sponsor een gezin in Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika heeft Hart voor Kinderen gekozen voor een rondom het kind gecreëerde
gezinssituatie. Voor zo’n gezinssituatie wordt een woning gehuurd en pleegmoeders/
ouders gezocht die zorg willen dragen voor een gezin met maximaal zes (wees)kinderen.
De pleegmoeders worden ondersteund door professionals in de gezondheids- en kinderzorg. De kinderen groeien op in een liefdevolle, beschermde omgeving, ze maken weer
deel uit van een gezin! De kinderen krijgen weer een moeder die ze ‘mama’ mogen
noemen... Ze kunnen weer naar school en krijgen kansen.
Door uw hulp kan Hart voor Kinderen hen een thuis bieden.

We zoeken per gezin 100 donateurs
die elke maand € 7,- willen doneren.
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Nog 44 donateurs nodig

Nog 92 donateurs nodig

Helpt u mee één van deze
gezinnen te ondersteunen?
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merry christmas and
a happy new year!

namens alle

kinderen

www.hartvoorkinderen.nl
helpt u mee?! NL41 INGB 0000 004520

