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Operatie Nadia

Foto’s maken juist ook heel veel duidelijk dus
die hebben we dan ook veel toegevoegd. We
hopen dat u blij zult zijn met de nu zichtbare resultaten....... Zonder uw hulp zou het
namelijk niet mogelijk zijn om deze kinderen
te helpen.

Voorwoord
“Wat er ook speelt in
een land laten het vooral
de kinderen zijn…. “

Een tijdje geleden stuurde
iemand mij de bovenstaande uitspraak van
“Loesje”. Een van onze
donateurs schrijft me
elke maand weer via het
bank-afschrift “let the
children play” (laat de
kinderen spelen). En
inderdaad: onze slogan is
“Hart voor Kinderen,
waar een kind weer een
kind mag zijn”
Voor u ligt een magazine
boordevol nieuws, vol
met activiteiten en gebeurtenissen die zich het
afgelopen jaar hebben
afgespeeld bij Hart voor
Kinderen. Een magazine
waarin we u willen vertellen van kinderen die weer
kind kunnen zijn, van
kinderen die spelen.
Er is zo veel te vertellen
dat het gewoon niet mogelijk is om het u allemaal
te schrijven.

Wat een verrassing dat we dit jaar konden
beginnen met het sponsoren van 24 weeskinderen in Oeganda. U kunt ook lezen over
hoe managers van een grote supermarkt
keten zijn geraakt door wat ze zagen bij één
van onze hulpprojecten. Ze bouwen nu een
school en helpen in het levensonderhoud van
kinderen. En dan de bouw van drie huizen in
Humansdorp voor met name kinderen met
een beperking. Deze huizen zijn afgebouwd,
(wat een klus!), ze zijn ingericht en er wonen
al kinderen in. Geweldig! In Swaziland zijn
twee oude mijn huisjes vrijwel volledig
gerenoveerd ook weer voor de opvang van
kinderen die geen ouders hebben.
U kunt lezen over troostpoppen en de
geweldige impact die zo’n pop kan hebben
op kinderen in Haïti die geen woorden kunnen
geven aan dat wat hen is overkomen in hun
jonge leven. Bijna te veel om op te noemen.
Het bruist van leven en het blijkt dus maar
dat we samen zoveel kunnen doen!!!
Ik las in een boek een uitspraak van Robert
F. Kennedy vrij vertaald “Telkens wanneer
iemand voor een ideaal opkomt, zich inzet
om het lot van anderen te verbeteren,
zendt zij een golfje van hoop uit, en als ze
elkaar kruisen vanuit miljoenen verschillende
richtingen dan vormen die golfjes samen een
vloedgolf die de machtigste muren van onderdrukking en weerstand kan wegvagen.”
We krijgen enorm veel verzoeken om hulp en
met zorg kiezen we dat uit waar we zeker
van zijn dat er verantwoord wordt omgegaan
met uw donaties. Samen kunnen we zo een
vloedgolf veroorzaken die kinderen weer laat
spelen, die kinderen weer kinderen laten zijn
en hoop geeft op een betere toekomst.

operatie Nadia

Lees meer over Nadia op pagina 19.

Vrijwilligers druk
aan het werk

Vrijwilligers van Hart voor
Kinderen zijn druk aan het
inpakken om de voortgangsrapporten van het gezin dat
u ondersteunt verzendklaar
te maken. Een gezellige klus.
We zijn enorm blij met al die
vrijwilligers die zich op wat
voor manier dan ook inzetten
voor het doel van Hart voor
Kinderen !!!
Dank jullie wel!!!

Erna Neuteboom

Iniatiefnemer
Hart voor Kinderen

1

oeganda
hart voor kinderen verleent hulp
aan weeskinderen in Oeganda

WeesKinderen
Volgens de cultuur en traditie worden in Oeganda
weeskinderen door de naaste familie opgevangen.
Met veel van deze tradities heeft men moeten breken
vanwege de vele jaren van burgeroorlog en de uitbraak
van de aidsepidemie. Hierdoor is het aantal weeskinderen dramatisch gestegen. (ergens tussen de 1 á 2
miljoen). Zo erg dat de naaste familieleden geen
mogelijkheid hebben om voor al deze kinderen te
zorgen.

Een veilig thuis
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Stichting Hart voor Kinderen helpt en draagt de zorg voor 24 weeskinderen in Osia,
een klein dorpje in Oost-Oeganda. Het belangrijkste doel van het echtpaar Cor en
Grace Koelewijn die al vele jaren in Oeganda werkzaam zijn, is het creëren van
een gezonde en positieve omgeving, waar deze kinderen een veilig “thuis” vinden.
Noodzakelijk voor een betere toekomst. Een betere toekomst voor henzelf, maar
ook voor die van hun land. Een goede educatie van kinderen bepaalt de toekomst
van een land. In de vakanties gaan de kinderen naar hun dorp terug zodat ze de
band met hun overgebleven familieleden niet verliezen. De opvang op de Kimbilio
school te Osia is een geweldige hulp voor de familie en de kinderen. De kinderen
kunnen meestal niet wachten om weer naar school te gaan.
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Zimasa
is een meisje van 9 jaar en geboren in
het dorp Namwendia. Haar vader overleed
toen ze 2 jaar en haar moeder toen ze 4
jaar oud was. Beiden overleden aan aids.
Haar opa en oma namen de zorg op zich,
maar dit werd te zwaar. Zimasa heeft 3
broers, 1 broer die 3 jaar ouder is zit in
klas 3 van de Kimbilio primary school.
Tijdens vakanties zorgen haar grootouders nog voor haar, zij leven in hetzelfde dorp waar Zimasa is geboren.
Toen Zimasa op school kwam ontkende
haar broer dat Zimasa zijn zusje is.
Vermoedelijk ontkende hij dit omdat
Zimasa HIV-positief is. In Afrika heb je
dan geen toekomst meer. Hij ontkent nu
niet meer dat Zimasa zijn zusje is maar
vindt het nog wel moeilijk dit te
accepteren. Zijn leraar begeleidt hem
hierin. Zimasa krijgt medicijnen en
reageert hier goed op. Zimasa heeft nu
wel een toekomst door de medicijnen
die ze krijgt! Zimasa had geen onderwijs
gevolgd voor ze hier kwam, een half jaar
geleden. In het begin vond ze het moeilijk
na de lunch te rusten zoals de andere
kinderen. Het water dat uit de kraan
kwam was zo’n wonder voor haar dat ze
geen rust had en steeds weer met het
water wilde spelen. Zimasa doet
goed haar best op school.

Sibalwe
is een meisje van 11 jaar en geboren in Osia Boke ‘B’. Haar ouders
overleden allebei in 2007, een maand na elkaar. Ze stierven aan de
ziekte aids. Haar moeder was niet alleen fysiek maar ook geestelijk
ziek. Haar vader werkte in Kampala in de bouw, kreeg plotseling erge
hoofdpijn en pijn in zijn hele lichaam, en stierf eveneens na korte
tijd. De grootouders ontfermden zich over Sibalwe, ze moesten voor
haar zorgen in een zeer moeilijke situatie.
Tijdens de schoolvakanties gaat Sibalwe naar haar grootouders, zij
zijn er verantwoordelijk voor dat Sibalwe na de vakantie weer op tijd
naar Kimbilio primary school wordt gebracht.
Sibalwe is HIV-positief, zij krijgt hiervoor nu medicijnen en heeft
mede ook daardoor hoop op een goede toekomst!
Toen Sibalwe kwam was ze helemaal opgewonden toen ze zag dat ze
kleding, een bed met beddengoed en een eigen plekje kreeg. Ze kon
haar ogen niet geloven. Toen ze voor het eerst de toiletten zag was
ze zo nieuwsgierig dat ze steeds naar het toilet bleef rennen. Het is
gemakkelijk vreugde en blijdschap te zien in haar. Ze heeft heel vlot
Engels leren spreken.
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Wat heeft Hoogvliet met
Hart voor kinderen?
De bekende supermarktketen Hoogvliet zet zich in voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Op lokaal niveau doet men dit in de omgeving
van de winkels. Maar men wil dat ook op andere plekken in de wereld.
In het bijzonder voor kinderen, omdat kinderen al 45 jaar een (hoofd) rol
spelen in deze organisatie.
Naar aanleiding van een interview op TV met Erna Neuteboom van
Stichting Hart voor Kinderen belde de directie voor een kennismakingsgesprek. Dit leidde tot een bezoek van 7 medewerkers aan een kinderdorp
waar Hart voor Kinderen mee samenwerkt en waar extra hulp heel goed
van pas zou komen. De algemeen en de financieel directeur, Manager bouw
en techniek, adjunct directeur operations, manager personeel en organisatie
en twee bedrijfsleiders van Hoogvliet gingen samen met Hart voor Kinderen
naar Zuid-Afrika.
Dit kinderdorp in de buurt van Port Shepstone in Zuid-Afrika heeft
dringend behoefte aan uitbreiding. Er zijn inmiddels 10 gezinnen met elk 5
kinderen die daar wonen, maar er staan alweer 10 huizen bijna klaar voor
de opvang van nieuwe kinderen. De kinderen die hier worden opgevangen
zijn allen HIV besmet en hebben geen familieleden die voor hen kunnen
zorgen.
In twee dagen tijd wilde men graag een indruk van de nood in Zuid-Afrika.
We bezochten een sloppenwijk en het plaatselijke ziekenhuisje waar de
meeste kinderen vandaan komen die in het Rehoboth kinderdorp worden
opgevangen.
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De nieuwe school

Namens al die kindere
n die deze hulp zo ha
rd nodig
hebben heel, heel hart
elijk dank!!!
De kinderen worden daar vaak achtergelaten in de hoop dat er iemand voor hen zal
gaan zorgen. Ook intens verdrietig kinderen die soms maandenlang zonder bezoek
doodziek op bed liggen. We bezochten een dorpsschool en een crèche. Naast al het
verdriet en de armoede die we zagen was het ook geweldig om de gastvrijheid en
vrolijkheid mee te maken van de Zuid-Afrikanen. Zo bezochten we een oma van één
van de reeds opgevangen kinderen op het kinderdorp in haar hutje. Zo arm als ze is
had ze samen met vrouwen uit de omgeving een maaltijd klaargemaakt van gekookte
kippen die we zelf uit elkaar konden trekken en Madumba’s. Een soort slijmerige
knol die je moet pellen en in zout moet dippen. Ze dansten en waren enorm blij met
ons bezoek. Doordat we sliepen op het kinderdorp was het mogelijk om het “nieuwe”
leven van de kinderen die opgevangen worden van dichtbij mee te maken.
Het doel van het bezoek was voor Hoogvliet de problematiek te ervaren en te
oordelen of dit een hulp project zou zijn dat bij Hoogvliet past. Unaniem was
men enorm geraakt en gelooft men in de noodzaak van deze hulp voor
kinderen.
Geweldig!!!
Men heeft besloten om zich in te gaan zetten voor deze weeskinderen in ZuidAfrika en te starten met de bouw van een school en voedsel voor de kinderen.
Zoals Hoogvliet het zelf omschrijft “voeding en educatie zijn twee pilaren voor
nu en voor later”

Hoogvliet, we wensen jullie heel veel succes met jullie acties om dit te laten
uitkomen!!!
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Geef deze kinderen een thuis!

hart in
Actie!

Voor zo’n gezinssituatie worden
pleegmoeders/ouders gezocht die
zorg willen dragen voor een gezin
met maximaal zes (wees)kinderen.
Ze groeien op in een beschermde
en familiaire omgeving en maken
weer deel uit van een gezin! De kinderen krijgen weer een moeder die
ze ‘mama’ mogen noemen...
Pieter en Maria Adams zijn de
pleegouders die graag voor deze
zes kinderen uit Villiersdorp willen
zorgen. Villiersdorp is een prachtig

Pieter en Maria Adams

dorpje in Zuid-Afrika maar ook een
gevaarlijke plek. Als kinderen hier
alleen op straat zwerven worden ze
blootgesteld aan de gevaren van
geweld en misbruik. Door uw hulp
kan Hart voor Kinderen een thuis
bieden. We zoeken voor dit gezin
100 donateurs die elke maand
€ 7,- willen doneren. Doet u mee?

waar een kind weer kind mag zijn
6 - 18
61

HUMANSDORP!!!
Humansdorp: een speciaal Hulpverlenings project!
In Humansdorp is Hart voor Kinderen met de bouw van drie huizen een speciale opvang voor
met name kinderen met een beperking begonnen.
Waar ‘gezonde’ kinderen nog de mogelijkheid hebben om voor zichzelf op te komen,
zijn kinderen met een beperking veelal aan hun lot overgelaten.
Ze zijn niet gewenst, worden in de steek gelaten en krijgen te maken met honger en ziektes.
Deze kinderen zijn ook vaak slachtoffer van geweld en seksueel misbruik.
Juist deze kinderen hebben onze steun nodig. We willen hen een warm thuis geven waarin
ze worden uitgedaagd, allemaal op hun eigen niveau, om het beste uit zichzelf te halen.
Dankzij uw geweldige hulp was het mogelijk deze opvang te beginnen.
Zie hier het resultaat!!! De bouw is klaar, de huizen zijn ingericht en de zorg voor
de kinderen is begonnen.
Dankzij uw giften is dit mogelijk geworden.
Heel hartelijk dank!!!

7

het

zorgmodel

van

Lithua en Asenele zijn kleine
meisjes die geen
‘Welterusten mama’ kunnen
zeggen. Niet omdat ze niet
kunnen praten, maar omdat
ze geen moeder hebben die
voor hen kan zorgen.

Kinderen alleen, kwetsbaar, hulpeloos.
Kinderen
Kinderen
Kinderen
Kinderen
Kinderen
Kinderen

uit de sloppenwijk....
van de straat….
op een vuilnisbelt….
die vaak ziek zijn….
die misbruikt zijn….
zo kwetsbaar…..

Het gaat om
miljoenen kinderen…
Elk kind is uniek
Elk kind is het waard
Elk kind verdient een
toekomst!

Concreet nodig:

Armen om het kind heen, liefde, aandacht,
veiligheid, voedsel, onderdak, kleding,medische zorg en
voorlichting, onderwijs, begeleiding tot zelfstandigheid.

Kortom:

Een moeder/tante die ze ‘mama’ mogen noemen,
een gezin, een echt thuis!
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www.hartvoorkinderen.nl

hart voor kinderen

Sloppenwijk “Khayelitsha”

Het zorgmodel van Hart voor Kinderen ziet het familieen gezinsleven als een hoeksteen van de samenleving.
Uitgangspunt van Hart voor Kinderen
is 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.

Een win-win situatie!
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. 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 leven. Voor het opvoeden van
de kinderen ontvangen de pleegmoeders (ouders) financiële stabiliteit
naar de toekomst. Een win-win situatie!

Een kind kan er niets aan doen dat
het onder zulke moeilijke
omstandigheden wordt geboren
en zonder een liefdevolle en goede
verzorging moet leven.

Wij kunnen daar wél iets aan
doen! Want een kind hoort
kind te zijn. Punt.

7,-

€

per mnd

Helpt u ons mee deze kinderen een mama, een thuis te geven?
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Troostpop biedt getraumatiseerde kinderen uitkomst
Het journaal, de kranten, internet…de nood uit de wereld dringt zich op allerlei manieren aan ons op en soms wordt
het zoveel dat de moed je in de schoenen zinkt. Lukt het ons nog om te kijken met de ogen van ons hart?
Soms zien we kleine, soms grote maar altijd inspirerende projecten die tonen dat die ‘druppel op een gloeiende plaat’
levens kan veranderen. Jij zou de gelukkige maar zijn waar die druppel op valt.
Naomi Vandamme is een jonge bevlogen klinisch psychologe die werkzaam is in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Naomi is door een echtpaar in België als baby geadopteerd uit Haïti; een land dat ze in haar hart nooit heeft
achtergelaten. Nu gebruikt ze haar kennis en liefde om werkelijk iets te betekenen voor de kinderen uit haar
geboorteland.
Onbehandelde trauma’s
Kinderen in Haïti zijn blootgesteld aan vele
traumatische gebeurtenissen, bijvoorbeeld
armoede, geweld, natuurrampen, verlies van
ouders, fysieke mishandeling, seksueel misbruik,
kindslavernij. Onbehandelde trauma’s uiten zich in
allerhande emotionele- en gedragsproblemen die de
ontwikkeling van een kind belemmeren.
Het leervermogen kan bijvoorbeeld achteruit gaan maar
ook de concentratie, het contact met anderen, hoe ze zich in
kunnen leven. Het kan ook slaapproblemen, angsten en een
negatief zelfbeeld veroorzaken. De gevolgen kunnen doorspedoorspelen tot in de volwassenheid waarbij jongeren in de criminaliteit
kunnen belanden, alcohol- en drugsverslaving,
problemen kunnen ervaren op werkvlak, in het gezin
disfunctioneren en in enkele gevallen een einde aan hun
leven maken…
De kinderen zijn de toekomst. Hart voor Kinderen probeert
zoveel mogelijk te helpen door de kinderen een gezinssituatie
aan te bieden waarin zij onderdak, eten en scholing krijgen.
Maar direct nadat aan deze voorwaarden is voldaan, is het
nodig dat we méér bieden. Veiligheid is tenslotte meer dan
alleen de afwezigheid van geweld.
En voor kinderen die heftige dingen meegemaakt hebben, is er
nog een lange weg te gaan voor ze zich ook daadwerkelijk veilig
voelen en werkelijk kind kunnen zijn. Ook de tantes/ pleeg
pleeg-moeders hebben ondersteuning nodig in de verzorging van deze
ernstig getraumatiseerde kinderen.

Troostpop Fleur

Om het psychologisch we
lzijn van de kinderen te bev
orderen is
Hart voor Kinderen erg bli
j met de samenwerking me
t Naomi
Vandamme. Naomi is ini
tiatiefneemster van het pro
ject
‘Mama Fleur’.
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Naomi: ‘Met dit project wi
llen we een hand reiken na
ar al
die Haïtiaanse kinderen
die in extreme omstandigh
eden zijn
opgegroeid. Concreet willen
we deze kinderen een tro
ostpop
aanbieden: een eigen stuk
speelgoed. Terwijl we in het
Westen
speelgoed als vanzelfsprek
end beschouwen voor on
ze kinderen,
is de situatie in Haïti ander
s. Zo’n pop is vaak onbetaa
lbaar
terwijl het wel een ontzette
nd belangrijke rol kan spe
len bij de
emotionele ontwikkeling
van een kind. De expressie
van emoties is
een cruciaal aspect voor
een gezonde psychologisc
he
ontwikkeling
en wordt gestimuleerd en
geoefend door het gebrui
k van speelgoed. Speelgoed biedt een
veilige communicatievorm
en slaat een
brug naar de innerlijke bel
evingswereld van het kin
d.’

Links: Naomi op het
kinderdorp.
Onder: Speltherapie op
Haïti

Win-win situatie

t u:
van een Fleur troostpop help
Door middel van het doneren
en “Troostpop Fleur”
in nood aan zijn of haar eig
d
kin
erd
tise
ma
rau
get
- een
e ontwikkeling
die bijdraagt aan een gezond
omen
t de kans op een eigen ink
- een kwetsbare moeder me
programma’s.
van extra ondersteunende
- ons werk in het aanbieden
trainingen om met
derdorp Bon Repos krijgen
De pleegmoeders in het kin
n.
gaa
nen
kun
deren goed om te
onze getraumatiseerde kin

troostpop te
en is het nu mogelijk om een
Via stichting Hart voor Kinder
thuis te ontvangen.
s stelt om zelf een troostpop
doneren en ook als u dat op prij
r jonge Haïtiaanse
poppen worden gemaakt doo
Naomi: ‘Het mooie is dat de
eigen onderhoud te
een eerlijke kans om in hun
moeders. Zo krijgen zij ook
afnemen. Het heeft
het afstaan van kinderen zal
voorzien, waardoor de kans op
atie als een van die
eld of ik had in dezelfde situ
zo ontzettend weinig gesche
een eigen bestaan op
mogelijkheid heb gehad om
kinderen gezeten. Dat ik de
r al die kinderen
ar dat ik iets wil terugdoen voo
te bouwen maakt me zo dankba
n.’
doe
Hopelijk willen anderen dat ook
die deze kansen niet krijgen.
Onder: Training moeders in Haïti
Links: Troostpoppen worden
gemaakt in Haïti

Bestel een troostpo
p!
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Voor € 20,00 euro do
neert u een Fleur Troo
stpop voor de allerklei
kwetsbare kinderen on
nste
der de leeftijd van 6
jaar.
U kunt natuurlijk ook
een grotere donatie ov
ermaken waardoor me
kinderen een troostpo
erdere
p kunnen ontvangen.
Mocht uzelf naast ee
n troostpop voor een
van de kinderen in Ha
thuis willen ontvangen
ïti ook zo’n pop
voor uw kind, kleink
ind of als herinnering
dat u op deze manier
aan het kind
troost heeft geboden,
dan kan dat ook. Wij
een bedrag van 55,00
vragen hiervoor
euro (20,00 euro voor
de troostpop voor he
en 35,00 voor de pop
t kind in Haïti
die naar u gestuurd wo
rdt inclusief de verze
Haïti).
ndkosten uit
Tegelijkertijd steunt
u daarmee een jonge
Haïtiaanse moeder om
rond te komen. Kijk
maandelijks
voor uw bestelling op
de bijgaande acceptg
www.hartvoorkindere
iro of ga naar
n.nl
P.S. Op 6 oktober verte
lt Naomi Vandamme
in het TV programma
op RTl 5 om 8 uur en
Hour of Power
9 uur over het Mama
Fleur project.
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Een kennismaking met 3 meisjes op ons kinderdorp in Haïti.
(de namen zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen)

Esther

Esther’s vader is ov
erleden door de aard
beving in
2010 en haar moede
r is psychiatrisch pa
tiënt geworden sinds die aa
rdbeving. Esther we
rd
ernstig
verwaarloosd naar
het kinderdorp gebr
ac
ht
door
een tante die zelf ge
en middelen heeft om
vo
or
Esther te zorgen. Ta
nte woont in een te
ntenkamp.
Esther is getraumat
iseerd door wat ze
allemaal
heeft meegemaakt
en is af en toe erg
verdrietig. Ze krijgt
nu gelukkig hulp om
alles wat
ze heeft meegemaa
kt te verwerken door
middel
van speltherapie. Ze
lacht nu wel heel wa
t meer
sinds ze op het kinde
rdorp woont en ligt
niet meer
zo vaak op bed te de
nken.
Ze gaat naar de 1e
klas van de basissc
hool en het
gaat goed met haar.
Ze is gezond, ze gr
oeit goed
en komt ook aan in
gewicht. Ze speelt gr
aag met
haar vriendinnetjes
op het dorp.
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Swaziland

Bulembu is een kle
in dorpje in de be
rgen van Swaziland
een mijndorp en om
. Bulembu was tot
die reden woonde
2002
n er veel mijnwerk
werd gesloten en
ers. Nadat de mijn
de mijnwerkers ve
rtr
ok
ken waren kregen
nieuwe bestemmin
hun huizen een
g. Maar liefst 2000
(wees)kinderen zo
kunnen vinden. Ve
uden hier een thui
el mensen in Swaz
s
iland overlijden aa
Op dit moment zij
n AIDS (1 op de vie
n er al 230 weeskin
r).
deren in Bulembu
is dat Bulembu ee
opgevangen. De dr
n zelfvoorzienende
oom
gemeente zal word
kinderen een warm
en. Een dorp, waar
(t)huis hebben, na
ar school kunnen
ontwikkelen. Hart
en zichzelf kunnen
voor Kinderen wil
Bulembu graag he
lpe
n
met de structurele
ondersteuning van
deze gezinnen.
Een geweldig verra
ssing was het dat
tijdens ‘The Christm
benefiet concert ge
as Inspirience’ een
organiseerd door
Hart voor kindere
2012, Hart voor Ki
n
af
gelopen Decembe
nderen een bijzond
r
ere gift ontving vo
Dankzij deze gift wo
or Swaziland.
rden er op dit mom
aangepast. Een he
ent twee mijnhuisj
le klus omdat er ge
es opgeknapt en
en toilet of stromen
d water aanwezig
en de huizen erns
was
tig zijn verwaarloos
Zodra de huizen kla
d.
ar zijn kunnen er
5
à 6 kinderen met
gaan wonen. U be
hun pleegmoeder
grijpt dat we daar
in
enorm dankbaar vo
or zijn.
Heel hartelijk dank

13

Lesot

ho

Mantsase’s kinderhuis

In het Mantsase’s kinderhuis in Lesotho worden op dit moment zo’n 50 kinderen opgevangen.
Met de pleegmoeders is het mogelijk de kinderen een liefdevolle thuissituatie te kunnen geven.
Samen zijn ze één grote familie. Soms is het mogelijk om met de benodigde medische zorg en
begeleiding een kind weer terug te plaatsen in het oorspronkelijke gezin/familie. Er was erg weinig
voor de kinderen en we waren zeer dankbaar dat we deze kinderen dankzij een gift kerstcadeaus
hebben kunnen geven en keukengerei. De kinderen kregen ook T-shirts en schoenen. Ze waren er
dolblij mee.
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Hart voor Kinderen helpt kinderhuis Emmaus in Bosnië

De missie van Hart voor Kinderen is om verlaten en kwetsbare kinderen een betere toekomst te
geven; overal ter wereld. We weten dat er op dit moment 35 kinderen met een beperking in Bosnië
zijn die dringend hulp nodig hebben. Zonder hulp hebben ze geen enkele toekomst. Deze kinderen
kunnen volgens de overheid niet terecht in een tehuis met kinderen zonder beperking. Ook zijn er
geen subsidies om voor deze specifieke groep een huis te bouwen. Hart voor Kinderen heeft daarom van harte bijgedragen aan de bouw van een nieuw huis zodat deze kinderen veilig en liefdevol
worden opgevangen; de enige mogelijkheid tot een menswaardig bestaan.
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Dat Hart voor Kinderen een breed draagvlak
heeft bleek wel toen woensdag 24 april de leerlingen van het Groenhorst College in Nijkerk een
gift voor Hart voor Kinderen overhandigden aan
Erna Neuteboom.
De leerlingen van jaar 2 van dit college kozen uit
12 andere goede doelen voor Hart voor Kinderen
en drie enthousiaste leerkrachten kwamen met
een ludieke actie voor Pasen. Met het verkopen
van chocolade en bloembollen wisten ze maar
liefst 576,80 op te halen! Een geweldig bedrag
waarmee Hart voor Kinderen weer veel voor de
kinderen kan betekenen!

Hart voor Kinderen stands
Hart voor Kinderen staat het hele jaar door op verschillende locaties met een Hart voor Kinderen stand. Stuk voor
stuk locaties waar we merken dat het doel van Hart voor Kinderen mensen aanspreekt. Daarnaast werven we er ook
nog vaak nieuwe donateurs en halen we geld op! Zo kunnen we nog meer betekenen voor de kinderen. Gelijk een
moment om de vrijwilligers van Hart voor Kinderen eens in het zonnetje te zetten! Zonder hun hulp kunnen we dit
niet realiseren; hartelijk dank!
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The Christmas Inspirience was hartverwarmend!
Met een uitverkochte zaal in Theater Vredenburgh is Hart voor Kinderen er in geslaagd met ‘The Christmas
Inspirience’ een gezellige concertavond te organiseren en aandacht te vragen voor datgene dat Hart voor Kinderen
zo na aan het hart ligt; zorgen dat kinderen zonder ouders wereldwijd de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.
Bijzonder hoe alles op zo’n avond samenkomt; de muziek met een Afrikaans tintje, de ‘blackgospelsongs’, de warmte
van het publiek en het enthousiaste orkest. De artiesten voelen zich allen op hun eigen manier verbonden met
kinderen in nood. Zo is Jimmie Earl Perry als professor verbonden aan ‘The African Centre of HIV/AIDS’ en was Pearl
Jozefzoon onlangs voor een project in Kenia. Samen met het publiek - die een hart voor kinderen heeft - gaf het die
verbondenheid waar het met ‘The Christmas Inspirience’ om gaat. Niet alleen ‘Experíence’, het ervaren, maar
‘Inspirience’; het insluiten van kinderen wereldwijd.
De lichtgevende hartjes die bij de ingang werden uitgedeeld symboliseerden dit. Het zorgvuldig samengestelde
programma bood een afwisseling aan muziek. Aan de ene kant herkenbare kerstnummers zoals ‘O come all Ye faithfull’
en ‘Joy to the world’ en aan de andere kant liederen die de gedachten doen stilstaan bij kinderen in nood; ‘My African
Dream’ en ‘What about the children’. Dat zorgde voor afwisselend vrolijke momenten tot momenten van onder de indruk
zijn en een stille zaal. Tijdens de avond werd in het bijzonder aandacht gevraagd voor een gezin in Port Shepstone met
5 stoere, lieve en ondeugende jongetjes. Met honderd nieuwe donateurs die maandelijks 7 euro geven kan dit gezin
onderhouden worden. Uiteindelijk leverde de avond 87 nieuwe donateurs op met nog een aantal toezeggingen in het
vooruitzicht!
Geweldig en ontroerend dat het doel om 100 nieuwe donateurs te werven op deze manier vrijwel is behaald. Verder
waren er bijzondere schenkingen zoals onder andere een gift van Child Right. Ook was het mogelijk alle kinderen van
de gezinnen die we al onderhouden zowel in Haiti als in Zuid-Afrika maar ook kinderen in Lesotho en Swaziland een
kerstcadeau te geven.
Erna Neuteboom, initiatiefneemster: ‘Voor alle medewerkers en vrijwilligers van Hart voor Kinderen was het best spannend want het is de eerste keer dat Hart voor Kinderen zo’n avond organiseert. Dat dit dan de uitkomst is, geeft alleen
maar heel veel moed. Weer een gezin waarin kinderen kunnen opgroeien in een liefdevolle en veilige omgeving. En dat
namens de inzet van artiesten, medewerkers en het publiek. Een beter einde van 2012 had ik me niet kunnen wensen.
En een mooie start van 2013!’
Hart voor Kinderen heeft op het concert vele positieve reacties gekregen en kijkt daarmee terug op een zeer
geslaagde avond. Wij willen alle bezoekers van het concert en alle nieuwe donateurs van harte bedanken!

16

Donateurs bezoeken Hart voor Kinderen gezin

Als donateurs van Hart voor Kinderen zelf projecten
bezoeken in Zuid-Afrika en met hun eigen ogen zien hoe
de gezinnen daar leven, is dat altijd een bijzondere
ervaring. Fam. Van de Pol schrijft ons:
‘We zijn alweer een paar dagen terug van ons avontuur in
Kaapstad. Wat een geweldige stad en wat een enorm land
met vooral vriendelijke mensen en heel veel mooie natuur.
Het viel ons op dat met de beperkte middelen die er waren,
de mensen daar en hun huizen erg schoon waren. Ook de
grote verschillen tussen de rijken en de mensen in de
sloppenwijken waren opvallend. Het was juist daar waar
wij ons eerste huis bezochten. De ontvangst was allerhartelijkst en wij waren erg onder de indruk van de wijze
waarop de mensen hier hun hoofd boven water proberen te
houden. De kinderen zagen er goed uit, volgden allemaal
onderwijs en na schooltijd werden ze ook nog begeleid door
twee studenten die hielpen met het huiswerk.
Al snel bleek dat voor de jongetjes en meisjes van de twee
gezinnen de door ons meegebrachte spulletjes helemaal in
de roos waren. Nog even samen op de foto natuurlijk’.

Opnieuw marathon voor Hart voor Kinderen

Fred Schonewille gaat voor de 2e keer een marathon lopen
(42 kilometer) voor Hart voor Kinderen!
Chicago, de grootste marathon van Amerika! Op 13 oktober
2013 gaat Fred, die eerder de marathon van Los Angeles
liep, van start in de marathon van Chicago. Met 45.000
deelnemers is deze marathon de grootste van Amerika!
Met ruim 2 miljoen toeschouwers langs het parcours zal
Fred Schonewille aandacht vragen voor kansarme kinderen
die een warm thuis nodig hebben en geld inzamelen om ze
dat thuis daadwerkelijk te kunnen geven.
Heeft u een hart voor kinderen? Sponsor Fred!
Sponsor hem, bijvoorbeeld met 1 euro per kilometer.
Maar een ander bedrag kan natuurlijk ook! Stuur een
e-mail met uw sponsorbedrag naar
vhelden@hartvoorkinderen.nl en vermeld als onderwerp:
sponsoring marathon Hart voor Kinderen.
Wij wensen Fred Schonewille vast veel succes!

Kersttuin voor Hart voor Kinderen

Zo nu en dan krijgen we bijzonder originele
initiatieven binnen zoals die van de heer Verhoef
‘Rond de kerst heb ik mijn tuin versiert met
kerstverlichting toegankelijk gemaakt voor publiek.
Ik heb er een melkbus neergezet waarin mensen
giften konden doneren voor Hart voor Kinderen’.
Een leuk idee!
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Handgemaakte sieraden uit Afrika
‘black bead’

‘purple rain’

‘desert drop’

‘white rose’

‘red sunset’

NIEUW:
Portia ‘tandi’

‘brown eye’

‘green girl’

‘pink lady’

‘fruit salad’

‘blue moon
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Portia Mwange is een getalenteerde en hardwerkende jonge vrouw. Haar droom? Een eigen zaak en
een stenen huis. Haar probleem? Ze woont in een
kamer van golfplaten in Zuid-Afrika. Als het regent,
loopt het water onder haar bed door en vreest ze
dat haar ‘huis’ instort. Portia maakt sieraden van
kraaltjes en zulu beads (zaden). Van elke verkochte armband gaat de helft naar Portia en de andere
helft naar het hulpfonds van Hart voor Kinderen,
dat verlaten kinderen een nieuw thuis geeft. Een
mooi cadeau voor Portia, de kinderen en u!

Ook als u er niet meer bent kunt u kinderen helpen.
Hebt u wel eens overwogen een bedrag na te laten voor kinderen die
na uw overlijden door uw nalatenschap een kans krijgen op een nieuw leven?
Kinderen zonder ouders die door die ondersteuning liefde en een thuis
vinden.
Misschien een mooie gedachte om de cirkel van het leven rond te maken?
Wilt u hier vrijblijvend informatie over? Vraag dan de gratis brochure aan
“zorgen voor kinderen ook als ik er niet meer ben”
Als u vragen heeft die u in een persoonlijk gesprek wilt voorleggen kunt u
een afspraak maken met één van onze medewerkers.
Voor het bestellen van de brochure of het maken van een afspraak kunt u
bellen naar 035-7721104 of een mail sturen naar info@hartvoorkinderen.nl

operatie nadia
Dit kleine meisje van 10 jaar heeft het niet makkelijk gehad in haar jonge leven.
Ze komt uit een arm gezin, leefde veel op straat en heeft daarbij ook nog eens
genua vara, ofwel O-benen, waardoor ze slecht kan lopen.
Kinderen met een beperking hebben het in Zuid-Afrika vaak extra moeilijk;
ouders weten niet goed wat ze met deze kinderen aan moeten en velen worden
dan aan hun lot overgelaten. Ze zijn erg kwetsbaar, leven veel op straat en lopen
veel kans om misbruikt, mishandeld en zelfs verkracht te worden. Gelukkig is dit
kleine meisje, Nadia Jantjies, terecht gekomen in het Rainbow Day Care Center in
Humansdorp, Zuid-Afrika. Dit is een dagopvang waar verstandelijk gehandicapte
kinderen een veilige plaats, onderwijs, liefde en aandacht ontvangen. Hart voor
Kinderen steunt het werk van Rainbow Day Care Center.
Zo leerden wij de jonge Nadia kennen. Doordat ze O-benen heeft kan Nadia
moeilijk lopen en belandt ze op korte termijn onvermijdelijk in een rolstoel.
Dat betekent dat haar leven nog veel zwaarder wordt in een land waar het
leven al zo hard kan zijn als je wel gezonde benen hebt. Een operatie zou
Nadia kunnen helpen en haar een kans op een betere toekomst bieden, maar
zo’n operatie kost 7.000 euro.
Een onmogelijk bedrag voor
Nadia en haar arme familie om
ooit bij elkaar te kunnen sparen.
Dus ziet Nadia’s situatie er
uitzichtloos uit. Hart voor Kinderen
wil Nadia helpen en haar operatie
betalen. Zodat dit prachtige meisje
een toekomst tegemoet mag gaan
met gezonde benen! Maar daar
hebben we uw hulp bij nodig!
Helpt u mee?
Draag bij aan een hoopvolle toekomst voor de kleine Nadia en maak uw gift over
naar Hart voor Kinderen o.v.v. Nadia Jantjies

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
Giften: Giro 4520 - Laren. Hart voor Kinderen
IBAN/SEPA: NL41 ING B000.000.4520 ~ BIC code: RABO NL2U
Giften zijn fiscaal aftrekbaar! ~ ANBI-nummer: 57 992
Deze nieuwsbrief verschijnt 1 tot 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
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Hoop in een donkere wereld...
Alungile is zeven jaar en heeft net zijn moeder verloren aan AIDS.Zijn
vader is zwaar alcoholist. Hij heeft een zusje van 10 en een broer van 13
jaar. Sinds zijn vader een vriendin heeft, woont hij meer bij haar dan
bij zijn kinderen. Het zusje van Alungile wordt steeds vaker verkracht
door zijn oudere broer. Zijn vader weet dit best maar blijft toch bij zijn
vriendin. Hij is nauwelijks meer aanspreekbaar door zijn drankgebruik...
Kinderen zoals Alungile,
zijn zusje en zijn broer,
zonder een warme en
veilige thuishaven hebben
dringend hulp nodig!
Hart voor Kinderen biedt
deze kinderen structureel
onderdak, voedsel,
kleding, medicatie en
scholing in een rondom
het kind gecreëerde
gezinssituatie. Wij
kunnen dat echter niet
zonder uw financiële
steun. Helpt u ons mee?

giro 4520

Geef de kinderen hoop op
een toekomst!
Word donateur:
www.hartvoorkinderen.nl
mail:info@hartvoorkinderen.nl

waar een kind weer kind mag zijn

