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een kerstcadeau voor u,
Een kerstcadeau voor hen
Microkredietprojecten van Hart voor Kinderen
Vrouwen in Zuid-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’

‘black bead’

‘purple rain’

‘pink lady’

‘green girl’

‘red sunset’

‘brown eye’

‘blue ocean’

‘desert drop’

‘Madina’s Joy’

‘fruit salad’
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‘tandi’

Bestellen? Zie onze winkel op www.hartvoorkinderen.nl/winkel
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5
16

Warmte in 1000
Kerstactie
Swaziland
matrassen voor de
kinderen in Oeganda
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Tenslotte wil ik eindigen met een
dankwoord aan iedereen die ons in
2017 geholpen heeft bij ons werk
en onze missie. Door u hebben
vele kinderen LICHT, HOOP en
LIEFDE mogen ervaren.
Wij geloven en zien dat wat zij
nu ontvangen ook weer
doorgeven aan anderen.
Met de foto’s en verhalen in dit
blad willen we u getuige laten zijn
van de wonderen
die gebeuren op de plekken in de
wereld waar wij licht, hoop en
liefde mogen brengen. HOOP op
een toekomst, HOOP doet leven!
Ik wens u liefdevolle kerstdagen en
een gezond en blij nieuwjaar.

Erna Neuteboom
Initiatiefnemer
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oeganda

2000 matrassen voor
kinderen in Oeganda

Uw bijdragen voor de matrassen vorig jaar waren een antwoord op de
roep van de armoedige dorpsgemeenschappen in Oeganda.
U kunt het zich bijna niet voorstellen, maar veel volwassenen,
laat staan kinderen hadden 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.
Dit jaar willen we heel graag opnieuw een matrassenactie voeren.
Er zijn nog duizenden kinderen die gewoon op de grond slapen.
Helpt u mee? Met onze bijgevoegde acceptgirokaart kan dat!
Of ga naar onze website.
De blijdschap en dankbaarheid is ongelofelijk!

Voor € 25,- ontvangt een kind een
matras, deken en muskietennet.

before

kersta

U DROOMT OP EE
ZIJ DROMEN VAN E

4

stactie

oeganda

after
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AN EEN MATRAS…
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Als alle meisjes wereldwijd op
z’n minst middelbaar onderwijs
zouden volgen, zou het aantal
kindhuwelijken volgens onderzoek van het VN Bevolkingsfonds dalen met 64%, het aantal
jonge tienermoeders met 59%
en het aantal kinderen per
vrouw met 42%.
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Helpt u mee? Voor € 15,- krijgen drie meisjes in Oeganda goed
maandverband en de noodzakelijke voorlichting!
Stel je voor, van elke maand die je naar school gaat zit je één week thuis. Een van de grootste
problemen onder Oegandese schoolmeisjes zijn die ‘rode dagen’. Menstruatie leidt namelijk,
door gebrek aan goed maandverband, schoon sanitair en gedegen voorlichting, in veel ontwikkelingslanden tot schooluitval onder meisjes. Meisjes hebben in deze landen al minder kansen
dan jongens.
Ook in de binnenlanden van Oeganda is maandverband niet beschikbaar óf onbetaalbaar.
Meisjes kunnen kiezen: oude lappen of bananenbladeren gebruiken (en doorlekken) of
thuisblijven van school. De meeste meisjes worden zelfs van school gehaald op het moment
van hun eerste menstruatie. Dat betekent: Trouwen op jonge leeftijd en kinderen krijgen.
Zo krijgen deze meisjes nauwelijks kansen om aan de vicieuze cirkel van armoede te
ontsnappen.
Daarom trekken de vrouwen van uit ons “Moeder en Kindcentrum” de binnenlanden in om
meisjes te vertellen over de veranderingen in de puberteit en om ze zelf wasbaar maandverband te leren maken. Een vaardigheid die zij weer kunnen leren aan hun moeders, zusjes,
tantes, en later hun eigen dochters.
Het betekent veel voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de meisjes als ze leren
over hun lichaam en de hygiënische verzorging. Bovendien hoeven ze niet thuis te blijven
van school en kunnen ze opgroeien tot sterke vrouwen en door hun opleiding ontsnappen
aan de vicieuze cirkel van armoede.
Wat maandverband al niet kan doen!
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Helpt u mee aan het verspreiden
van licht in Oeganda?
Waar wij zonder nadenken het licht aan
doen, of een stekker in het stopcontact
steken, hebben heel veel Afrikanen
geen toegang tot elektriciteit.
Dus als het ’s avonds om 18:00 donker
wordt - en reken maar dat het donker
is in Afrika - ga je gewoon naar bed.
Een beetje lezen, huiswerk maken of
handwerken is er dan niet meer bij.
Om kinderen in Oeganda ook kans te
geven om bijvoorbeeld hun huiswerk
te maken willen we graag
solarlampen uitdelen.
Er is tenslotte zon genoeg in Oeganda!

Helpt u mee? Met onze
bijgevoegde acceptgirokaart kan dat! Of
ga naar onze website.

Voor € 24,- kunnen we drie
gezinnen van licht voorzien.
Drie solarlampen die licht,
veiligheid en gezelligheid bieden.

De nood voor solar-verlichting is hoog in Oeganda omdat de meeste
dorpen in dit land geen elektriciteit kennen en families afhankelijk
zijn van olielampen en kaarsen. Veel mensen kunnen dat niet
betalen en moeten dus zorgen dat ze voor het donker in hun
huis zijn. Degene die wel olielampen en kaarsen kunnen
betalen hebben vaak het probleem dat hun huis in brand
vliegt. Deze huizen zijn gemaakt van hout,
modder en koeienpoep en de grond
waar de kaarsen op moeten staan is
van aangestampte modder. Er leven
over het algemeen veel kinderen in
een kleine ruimte en een ongelukje
met kaarsen of olielampje is dan snel
gebeurd met alle gevolgen van dien.
					

Madina Ubuule
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Moeder en Kind c

In het Moeder en Kindcentrum waar Madina Ubuule leiding geeft, krijgen vrouwen workshops zoals bijvoorbeeld het leren maken van sieraden, kleding, maandverband en
binnenkort hoopt men ook vrouwen op te leiden tot kapster. Inmiddels wordt er gewerkt
met 8 naaimachines.
Het maandverband (zie pagina 6) wordt met de hand genaaid en
de vrouwen die geleerd hebben hoe ze dit kunnen maken, helpen
weer mee met lesgeven op plaatselijke scholen als wij ze kunnen
helpen met materialen.
Vanuit ons Moeder en Kindcentrum wordt ook de distributie geregeld
van voedsel/matraspakketten en straks ook de solar lampen.

Door een donatie werden we in
Oeganda in het bezit gesteld
van een bouwkavel ter grootte
van 11 acres. (pl.m. 4,5 hectare)
De bedoeling is om op dat land een
school en kliniek te bouwen.
Stichting Caring Heart for Women
and Children grotendeels bestaande
uit Oegandezen zet zich in het
kinderdorp verder te ontwikkelen.
Er zijn nu nog 2 acres (8.000 m2)
nodig.
Voor € 48,- kunnen we 30 m2 kopen!
Zie machtigingskaart.
10
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d centrum Oeganda

WAT IS LEVEN ZONDER HOOP?
Hoe is het om te leven zonder hoop, zonder toekomst, zonder perspectief?
Op dit moment zorgen wij voor 35 kinderen die alle hoop verloren waren en leefden in
onzekerheid. Ze hadden niet kunnen dromen dat ze ooit voet in een school zouden zetten.
Hen bleef niets over dan maar doelloos rondhangen in hun dorp. Hun kindertijd was een
mysterie – ze hadden geen idee wat de dag van morgen zou brengen. Wat een enorm
verschil met nu: Ze lachen van oor tot oor dankzij de voortdurende ondersteuning van u
als donateur uit Nederland. Ze kunnen voor het eerst groots dromen over een toekomst.
En terwijl we bezig zijn met de voorbereidingen voor kerst, kunnen we de opwinding en
de blijdschap nu al voelen. Je zou misschien denken dat het de cadeaus, de kleren, de taart
en het eten zijn wat het zo bijzonder maakt voor de kinderen. Maar nee, met de tijd krijgt
ook Kerst een diepere betekenis voor de kinderen en vrouwen. Het feit dat iemand om hen
geeft, geeft hen kippenvel. Werd de kerst eerst gevierd door anderen om hen heen,
nu mogen deze vrouwen en hun families zelf ook kerst vieren.
Is dit niet waarom Christus werd geboren, dat de wereld mag jubelen en hoopvol mag zijn?
Prettige kerstdagen van de kinderen en vrouwen van het Moeder en Kindcentrum in
Oeganda. Moge God u zegenen!”
				
Hartelijke groet, Madina
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Kindsponsoring
De droom van een Oegandese moeder
Het is de droom van een Oegandese moeder,
dat haar kind naar school kan. Onderwijs is de
enige kans op een betere toekomst voor een
kind en indirect de samenleving.
Daarom sponsoren we in Oeganda kinderen
om naar een kostschool te gaan, waar ze
kwaliteitonderwijs, drie maaltijden per dag,
een echt bed, kleding, medicatie, veiligheid en
een liefdevolle verzorging ontvangen.
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 houtsprokkelen om dan vaak
met een lege maag te laat in de les te
verschijnen. Wat een verschil!
Een kind verdient namelijk HOOP:
Hoop op eten, op goed onderwijs, op liefde,
op onderdak en een betere toekomst.
Voor de familie of stam is de kostschool een
enorme hulp. In de vakantie gaan de kinderen
gewoon terug naar hun eigen dorp. We vinden
het belangrijk dat ze hun eigen taal en cultuur
behouden en de erbarmelijke omstandigheden zien waar ze vandaan komen,
zodat ze worden aangemoedigd om het
verschil te maken in hun eigen stam en land.

Ons hulpmodel van kindsponsoring
bestaat uit de hulp van 7 donateurs die
samen met elk € 7,- per maand een
bedrag van € 49,- per maand bij elkaar
brengen voor het volledige levensonderhoud van een kind op een kostschool.
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In totaal ontvangen nu 90 kinderen dankzij u als
donateur onderwijs in Oeganda.
Wat zouden we dit aantal graag verdubbeld zien!
Hebt u al eens overwogen om een kind te sponsoren?
Via onze machtigingskaart kan dat.

gezinsponsoring

Daar waar mogelijk werkt Hart voor Kinderen
het liefst vanuit het zorgmodel van gezinssponsoring, omdat wij vinden dat het
familie-en gezinsleven de hoeksteen van de
samenleving is. Daarbij is ons uitgangspunt dat
we nieuwe gezinnen stichten, binnen de eigen
cultuur en gemeenschap waartoe het kind
behoort.

kinderen HIV-positief. De moeders worden daarom getraind om deze kinderen met behulp van
aidsremmers te verzorgen, waardoor ze een
relatief normale kindertijd kunnen hebben.
Voor het opvoeden van de kinderen krijgen de
pleegmoeders, ouders of verzorgers een
financiële vergoeding, die hen stabiliteit geeft
naar de toekomst. Een win-win situatie!

We zoeken daarvoor pleegouders of moeders,
die samen met max. 6 kinderen een nieuw
gezin vormen en daarbij rolmodel voor de
kinderen zijn. Die pleegouders, moeders en
verzorgers worden hierin ondersteund door
professionals in de gezondheids- en
kinderzorg. Verdrietig genoeg zijn de meeste

Ons hulpmodel van gezinssponsoring
bestaat uit de hulp van 100 donateurs die
samen met elk € 7,- per maand een bedrag
van € 700,- per maand bij elkaar brengen
voor het volledige levensonderhoud van
een gezin. (Denk daarbij ook aan de huur,
gas, water, licht, etc.)
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kerst in zui

Een kerstdroom.... van Johan Vos, Jeffrey’s bay, Zuid-Afrika waar we 7 gezinnen ondersteunen
“Vorige week kwamen we zomaar een meisje op de vuilnisbelt tegen. Het was 24 oktober.
Nog maar twee maanden en dan is het alweer kerst zeiden we tegen elkaar. Toen ging de hand van het mooie
meisje de lucht in. Ze lachte een beetje en zwaaide aarzelend naar ons. We hebben nog steeds geen idee wat ze
aan het zoeken was tussen de vuilnis van anderen en wat er allemaal door ons hoofd ging is niet te beschrijven.
Wij hadden het net over de kerstavond gehad. Gezellige mooie kerkdienst. De dagen daarna heerlijk met elkaar
genieten van een kerstmaaltijd. En voor dit meisje... tja, voor haar waarschijnlijk het tegenovergestelde.
Geen gezelligheid, geen familie en zeker geen heerlijke maaltijd. Maar, wat zouden we graag een mega kerstfeest
organiseren en alle kinderen van Jeffrey’s Bay uitnodigen. Wat zou dat een feest zijn. Een feest wat voor ons zo
gewoon is, maar voor deze kinderen ONVERGETELIJK!!!! zou zijn.”

Kerst.....van Jane Payne, Kaapstad en omgeving waar we 7 gezinnen ondersteunen
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“Tegen het einde van 2017 kijken we terug op de
steun die we het hele jaar door van jullie hebben
ontvangen. Niet alleen hebben we veel kinderen een
liefdevol thuis kunnen geven, maar we hebben ook
gekeken naar de behoeften van elk kind en
voorzagen hen van de nodige therapieën, educatieve
ondersteuning, medische screeningen die een
belemmering kunnen zijn voor het verbeteren van de
kwaliteit van hun leven.
In Zuid-Afrika is december en januari een erg drukke
tijd van het jaar, niet alleen is het een tijd van
Kerstmis en een lange zomervakantie, maar het
betekent ook het einde van het schooljaar.
Elk jaar starten wij met de voorbereidingen voor

het verzamelen van schoolschoenen, uniformen en briefpapier voor elk kind dat bij ons is, zodat zij het nieuwe
schooljaar kunnen beginnen met alles wat ze nodig
hebben. We organiseren ook onze jaarlijkse familiedag in
december. Dit is een tijd voor alle gesponsorde gezinnen
om samen te komen en het afgelopen jaar te vieren.
Op de dag genieten de kinderen van leuke activiteiten
zoals een springkussen, dansen, goochelshows, muziek
en het schilderen van gezichten evenals heerlijke
traktaties zoals ijsjes en hamburgers!
Bedankt alle vrienden en supporters van Stichting
Hart voor Kinderen voor de geweldige steun en
vrijgevigheid die de kinderen in de loop van de jaren
van jullie hebben ontvangen”.

zuid-adrika

Kerst.... van Alfons en Yvonne van het kinderdorp in
Port Shepstone waar we 5 gezinnen mogen ondersteunen
“Kerstmis is een fantastische tijd in Rehoboth Children’s Village.
De kinderen beginnen rond augustus al over de kerst te praten.
Op kerstavond voeren de kinderen een kerstspel op.
De pleegmoeders kunnen voedsel bestellen die de eerste kerstdag
speciaal maken voor het hele gezin met eigen kersttradities.
Sommige huizen zijn al vroeg gevuld met de geur van gebakken vlees
op de kerstmorgen terwijl in andere huizen iedereen in hun mooiste
kleren zijn gekleed en de dag beginnen met het zingen van kerstliedjes
en gebed. Elk gezin doet het anders; en allemaal zo speciaal.
Er gaat absoluut niets boven het zien van kinderen die zo ontzettend
dankbaar zijn met hun kerstcadeautjes. Zodra alle cadeaus open zijn, zie je de
hele dag de kinderen rondrennen van huis naar huis om de cadeaus aan elkaar
te laten zien. Zoveel blijdschap en enthousiasme maakt iedereen blij.
Deze vakantie maakt ons echt dankbaar voor de families die hier zijn ontstaan op
het kinderdorp en de band die is gecreëerd met hun (nieuwe) broers en zussen en
de pleegmoeder! Als je vreugde en dankbaarheid wilt ervaren zoals je het nog nooit
hebt gezien, kom dan naar Rehoboth voor de kerstochtend en kijk verwonderd toe
hoe verweesde en verlaten kinderen kerst vieren!

We willen alle donateurs van stichting Hart
voor Kinderen heel hartelijk danken voor de
ondersteuning van onze gezinnen. We hebben
onlangs de pleegmoeders blij kunnen maken
met badmatten, strijkijzers, waterkokers en
allerlei andere huishoudelijke producten.
(zie foto’s) Deze pleegmoeders houden van
de kinderen die ze vol liefde verzorgen. Ze
zijn kostbaar en wij zijn ze enorm dankbaar.
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Swaziland-Bulembu

Op dit moment worden er zo’n 370 weeskinderen in Bulembu opgevangen.
De droom is dat Bulembu een zelfvoorzienende gemeenschap zal worden.
Een dorp, waar kinderen een warm (t)huis hebben, naar school kunnen en zichzelf
kunnen ontwikkelen.
Dankzij bijdragen aan Hart voor Kinderen zijn er inmiddels vijf huisjes opgeknapt en
kon er een eetzaal gebouwd worden. Diverse malen hebben we kunnen bijdragen aan
kleding, schoeisel, matrassen en dekens zo ook nu weer.
Het kleine mijndorp Bulembu ligt vrij hoog in de bergen en het kan er flink koud
worden. Heel hartelijk dank voor alle bijdragen.
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Nieuwe website van Hart voor Kinderen
Onze vernieuwde website is alweer enkele maanden
online, maar we zijn er zelf nog elke dag blij mee!
Op deze pagina zetten we een aantal nieuwe
onderdelen van de website in de spotlights.			
							
Een nieuw onderdeel van de website, waar we zelf best
een beetje trots op zijn, is de ‘Kom in Actie’-pagina.
Hier kunt u vanaf nu uw eigen actie aanmelden en
krijgt u een speciale actiepagina van ons. Als u
bijvoorbeeld een marathon gaat lopen waar anderen
u sponsoren, een rommelmarkt houdt of met uw
huwelijksjubileum geld inzamelt voor Hart voor
Kinderen, dan kunt u uw actie hier vermelden.
Ook om aan anderen te laten zien. Zo hopen we,
samen met u als nieuwe partners, nog meer kansarme
kinderen een toekomst te bieden.				
Er is ook een nieuwe, overzichtelijke pagina over de
hulpprojecten die wij uitvoeren in de verschillende
landen. Zo krijgt u gemakkelijk een goed beeld van
waar we werken en waarom we er voor deze kinderen
willen zijn. Er staan mooie foto’s van de projecten bij,
en mocht u meteen een donatie willen doen, dan kan
dat onderaan de pagina’s. De opzet van deze pagina is
hetzelfde als bij eenmalige acties. Al met al een mooi
overzicht van het werk van Hart voor Kinderen over de
hele wereld!						
Het is ook erg gemakkelijk om via de website een
donatie te doen voor een of meer van de verschillende
projecten. 		
						
Ook kunt u voor uw kinderen of kleinkinderen een
gratis kleurplaat downloaden of met een bouwplaat
een leuk spaardoosje laten bouwen. 			
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onderwijs aan de armste

Weet u het nog…? In de vorige nieuwsbrief schreven we over ons bezoek
aan Haïti en lieten we u de foto’s zien van de vuilnisbelt waar vele
kinderen leven. We hebben toen een campagne gevoerd en een schoolfonds opgericht voor onderwijs aan de armste kinderen in Haïti.
Kinderen die anders geen enkel onderwijs krijgen.
Inmiddels zijn er donaties binnengekomen om 330 kinderen naar school
te laten gaan en zijn er nu al 153 kinderen op een kleine school midden in
de sloppenwijk van Cité Soleil geplaatst. Lees hieronder het verhaal van
lerares Marije Prudon die geregeld naar Haïti gaat en lessen geeft op deze
school.
“De school “École Mixte Action Chrétienne” is een kleine school
midden in Cité Soleil, een grote sloppenwijk in de Haïtiaanse hoofdstad
Port-au-Prince. De school ligt in de beruchte kern, waar criminaliteit
min of meer standaard is. Door de kinderen onderwijs te bieden en hun
kansen op werk en kennis te vergroten, en ook naschoolse activiteiten
aan te bieden, hopen we de kinderen in deze wijk meer te stimuleren
en uit de criminaliteit te houden.
Een deel van het schoolteam is zelf oud-inwoner van Cité Soleil. Zij zijn
via studie en baantjes uit hun moeilijke situatie ontsnapt. Mooi om te zien
dat zij nu weer kansen bieden aan de huidige kinderen van deze wijk.
De leerkrachten krijgen een minimumloon en daar gaat een groot deel
van de donaties die we ontvangen naar toe. Ook goed lesmateriaal is
hard nodig. In februari gaat er weer een Nederlandse leerkracht naar
Haïti om voorbeeldlessen te geven, en het team weer te stimuleren
om agressief gedrag te verminderen onder de leerlingen”
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mste kinderen van
Help kinderen naar school…
Een van de speerpunten van Hart voor Kinderen
is onderwijs. De enige manier om de cirkel van
armoede te doorbreken.
Er is daarom een schoolfonds in het leven
geroepen die kinderen niet alleen dit jaar
maar ook volgend jaar weer de kans biedt naar
school te gaan.
Maak familie, vrienden en buren enthousiast om
mee te doen. Voor € 120,- per jaar kan een kind
naar school. Zie machtigingskaart.
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Kaarsjesavond
en Hart voor Kinderen
in Nieuwpoort

Vestingstad Nieuwpoort beleeft voor de 17e
keer de Kaarsjesavond: In het vestingstadje
gaan woensdag 13 december 2017
honderden kaarsen aan achter de ramen in
het historische stadscentrum. Er zijn diverse
optredens en Nieuwpoort is mooi
verlicht door enkel kaarslicht.
Schitterend. Heel bijzonder verlicht is het
huis aan de LIESDEL 2 waar Arie
Verhoef een ongelooflijk licht spektakel
heeft georganiseerd en geld inzamelt
voor Hart voor Kinderen.
Gedurende de hele maand december
beslist een bezoekje waard.
Aanvangstijden Woensdag 13 december 2017: 19:00 - 21:00 uur / Toegang: Kaarsjesavond GRATIS

Mevrouw Vlasman 82 jaar
Mevrouw Vlasman vroeg voor haar 82e verjaardag een donatie voor kinderen
in Haïti. Ze gebruikte de laatste nieuwsbrief van Hart voor Kinderen om
iedereen te laten zien waar het om ging. (Zie de foto) Het doel was om de
kinderen die leven op de vuilnisbelt van Port au Prince een kans te geven om
naar school te kunnen gaan. Maar liefst € 600,- werd er gedoneerd.
Wat een geweldig bedrag.
Mevrouw Vlasman, ongelooflijk bedankt voor uw hulp!

Vrijwilligersactie
Onze vrijwilliger Anita Kaijser is een
hele leuke actie gestart. Speciaal
voor Kerst heeft ze fotokaarten met
een bijbeltekst ontworpen. Leuk om
naar familie en vrienden te sturen
als kerstkaart! De kaarten kosten
75 cent per stuk en per tien stuks
€ 7,25 en de opbrengst gaat naar
Hart voor Kinderen.
U kunt ze bestellen bij Anita:

https://www.fotostudiooutside.nl/over-mij/.

CJW-zomerkamp
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Wat een verrassing om in
de bossen van Zeddam
een vrolijke Hawaii-sfeer
mee te maken. Hart voor
Kinderen was uitgenodigd
op het CJW-zomerkamp.
We zijn ontzettend blij met
de geweldige opbrengst
(een bedrag van maar
liefst € 203,-) die de jonge
‘Hawaiianen’ uit Zeddam
bij elkaar hebben opgehaald voor de kinderen
in Afrika. Echt geweldig.
Aloha!

Nieuwe ambassadeur
stelt zich voor:
Marco van den Berg, schrijver van
gedichten ter ere van God,
beheerder van drie bedrijven: het
boardsportmerk Rad-Dad,
het creatieve bedrijfje Fun-Design
en het elektrotechnische bedrijf M.
van den Berg E.D.
Marco heeft samen met een team
een stuk over de Rijn gesupt voor
Hart voor Kinderen dit jaar en
2500,00 opgehaald. Lees meer
hierover op:
http://fun-design.eu/crossing-borders-sup-projects
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Promotiespotjes op Family7
In november lieten we ons spotje over Kindsponsoring in Oeganda
zien op de christelijke televisiezender Family7. We hebben dringend
nieuwe donateurs nodig voor het dagelijkse levensonderhoud van onze
kinderen. Kinderen verdienen namelijk HOOP: Hoop op liefde, hoop
op onderwijs, hoop op eten, hoop op onderdak en hoop op een betere
toekomst.
Ook waren er spotjes te zien met een welgemeend dankwoordje van
onze partners in Zuid-Afrika, Swaziland en Oeganda.
Kijk voor zo’n spotje eens op onze website:
https://hartvoorkinderen.nl/wat-wij-doen/projecten/bulembu

Socutera en RTL 5
In de week van 14-20 oktober waren we via Socutera, zendtijd
voor Goede Doelen te zien op NPO 1, 2 en 3. Met ons tv-spotje
‘Moederliefde kent geen grenzen’ hebben we aandacht gevraagd
voor de nood van de kinderen in Oeganda.
In december en januari zenden we ook tv spotjes uit voor en na
het programma Hour of Power op RTL5.

Financiële verantwoording
Aan het begin van de herfst zijn we drukdoende geweest met de
administratieve afronding van het boekjaar april 2016 tot en met maart 2017.
We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn over het financiële beleid
van Hart voor Kinderen. Ook voor dit boekjaar heeft Hart voor Kinderen een
goedkeurende verklaring ontvangen van de controlerende accountants
WITh uit Alphen aan de Rijn.
Met de goede resultaten van het afgelopen jaar hebben we honderden
kinderen een kans op een betere toekomst en nieuwe hoop mogen bieden!
We zijn u als donateur ontzettend dankbaar voor uw vertrouwen in ons.

Uw donatie is bij ons in goede handen!
Hart voor Kinderen is een Erkend Doel en daar zijn we trots op.
Het betekent dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen.
De toezichthouder, het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF)
controleert dit. We zijn opgenomen in het CBF-register en bij de
brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Uw donatie is bij ons
in goede handen.
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Duurzaam schenken
met belastingvoordeel
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-egaat.html
of van de website van de belasting
dienst. Deze stuurt u ingevuld en
ondertekend in tweevoud aan ons
retour. Daarna ontvangt u van ons
een kopie met het transactienummer
t.b.v. uw belasting aangifte.
Op verzoek kunnen we u deze
formulieren ook toezenden.
Telefoon: 035-7721104
Structurele ondersteuning voor
het maandelijks levensonderhoud
van kinderen is voor hen van
levensbelang! Hartelijk dank!
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Duurzaam schenken met
duurzaam rendement.
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Liefde die zich
vermenigvuldigt…
‘Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te
eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij
te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling
geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij
hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht;
ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot
Mij gekomen.’ Mattheus 25: 35 -36
Franciscus van Assisi zei ooit: ‘Verkondig het
evangelie maar gebruik daarbij zo weinig mogelijk
woorden.’ In de komende kersttijd is dat een
interessante uitdaging.
Hoe kunnen wij handen en voeten geven aan Gods
liefde voor deze wereld? Hoe kunnen wij de daad
bij het woord voegen en bouwen aan Gods
Koninkrijk hier op aarde?
De wereld is in grote nood en er is veel te doen.
Unicef plaatste onlangs een artikel over een
onderzoek waaruit bleek dat 1.000.000.000 kinderen
in extreme armoede leven. Iedere 6 seconden
sterft een kind. Zakt de moed ons nu in de
schoenen? NEE! Ik geloof dat voor 1 miljard
problemen God waarachtig 1 miljard oplossingen
heeft.
En ook al kunnen kinderen en weeskinderen die in
extreem armoedige omstandigheden leven geen
hulpvraag stellen, wij zijn hun naaste.
Als wij openstaan en gehoor geven aan de oproep
om een naaste te zijn voor een ander en doen wat
noodzakelijk is, zullen we versteld staan hoe we
gezamenlijk ongemerkt het onmogelijke doen.
God vergroot onze kleinste bereidwilligheid om
te geven en onvoorwaardelijk lief te hebben tot
goddelijke proporties!
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Langs deze weg willen we iedere donateur
bedanken die i.v.m. het ontbreken van hun
adres door ons niet bedankt kon worden.
Vermeld derhalve bij uw giften uw postcode
en huisnummer. We zijn u zeer erkentelijk.
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merry christmas and
a happy new year!

Gun de kinderen een leven
door van harte het licht door te geven..
www.hartvoorkinderen.nl
helpt u mee?! NL41 INGB 0000 004520

