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delen. “Vader, mag een glimlach mijn gezicht
verlichten en mag geluk mijn huis vullen.
Geef mij geduld en zelfbeheersing en leer mij te
luisteren. Ik vertrouw op Uw hulp om mijn huis
te bouwen tot een kostbaar thuis vol met blijde
herinneringen. Amen”

Voorwoord
‘Home is where
the heart is’
Intens dankbaar ben ik
wanneer ik de verhalen
hoor en lees over de
gezinnen die dankzij
uw hulp zijn samen
gevoegd. Kinderen die
hebben meegemaakt dat
hun ouders stierven of
kinderen die juist bijzonder
getraumatiseerd zijn door
ouders die niet voor hen
konden zorgen. Kinderen
die mishandeld en misbruikt werden. Kinderen
vol angst met holle lege
ogen die probeerden om
te overleven, ziek, alleen
en verloren in deze wereld.
Wat is het dan een wonder
dat deze kinderen nu een
thuis hebben, niet zomaar
een opvang maar een thuis,
vol liefde en verzorging.
Dank u wel!
De liefde van de pleegmoeder (ouders) is het
geheime recept. Zonder
deze liefde zou het niet
mogelijk zijn deze kinderen kind te laten zijn en
een jeugd te geven die ze
verdienen. Zo schreef Rosy
één van onze moeders: “Elk
kind is speciaal en ik ben
heel trots dat ik het verschil
uit maak in hun leven. “
Een andere pleegmoeder
wilde dit gebed met ons

Naast de loyale steun van onze maandelijkse
donateurs komen er ook giften binnen door acties
die in het land worden gehouden. Zomaar wat
voorbeelden: De communicanten van de parochies
Milsbeek, Ottersum en Ven Zelderheide hebben
heel wat klusjes gedaan zoals stofzuigen of auto’s
wassen om geld voor de kinderen in Haïti op te
halen. Er werd een paardensponsorloop gehouden
en op dit moment wordt er bijv. een tekenwedstrijd en kerstmarkt georganiseerd. Er zijn
donateurs die als verjaardagscadeau een gift voor
Hart voor Kinderen vroegen of kaarten maken en
verkopen voor dit doel. Er zijn spotjes op RTL en
Family-7 geweest en ook mochten wij met onze
stand op diverse concerten, fairs, conferenties
en Tv-opname dagen staan. Regelmatig krijgen
wij aanvragen van mensen die folders willen uitdelen, armbandjes willen verkopen of een link op
hun website willen plaatsen om op die manier het
werk bekend te maken. Geweldig dat zo velen
zich belangeloos inzetten voor uw en onze
kinderen. Heel hartelijk dank.
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De afgelopen maanden waren er ook wel zorgen.
Tot twee maal toe brak er namelijk cholera uit op
het kinderdorp in Haïti. Gelukkig is iedereen nu
gezond en is niemand op het dorp overleden door
deze nare ziekte. Op pag 2 kunt u zien dat de
gezichtjes al heel wat voller en gezonder lijken.
De communicanten in actie voor Haïti

Deze kerst gaan we campagne voeren voor een
nieuw project in Zuid-Afrika. Het gaat nu om
veelal gehandicapte kinderen die vanwege hun
handicap in de sloppenwijken verstoten en
gedumpt worden door hun ouders. Verschrikkelijk.
Met uw hulp en die van nieuwe donateurs willen
we heel graag 3 pleeggezinnen stichten waardoor
we 18 van deze kinderen kunnen opvangen. Meer
over deze nieuwe campagne op pag. 3.
Stichting Hart voor kinderen samen met onze
kinderen op de achterzijde van deze nieuwsbrief,
      
dagen en voor 2012 een heel gelukkig nieuwjaar!
Met vriendelijke groet,
Erna Neuteboom initiatiefnemer

Vera Vincken achter de stand...
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Een speciaal project...
Kinde
Kinderen
zitten vol met dromen. ‘Als ik later groot ben, dan word ik dokter!’ of juf,
boer, zangeres en ga zo maar door… De kinderen in de sloppenwijken van Zuid
Afrika hebben dezelfde dromen als alle andere kinderen. Maar zonder hulp staat
hen e
een leven van honger, armoede, ziekte, geweld en prostitutie te wachten…
Hart voor
v
Kinderen helpt!
Op dit moment sponsort Hart voor
Kinder
Kinderen negen pleeggezinnen
in Zuid
Zuid-Afrika, waarvan vier in
het gebied
ge
Jeffrey’s Bay. Deze
kinder
kinderen hebben nu een warm
thuis! Naast dit project start Hart
voor K
Kinderen nu een nieuw,
bijzond
bijzonder project in hetzelfde
gebied
gebied: Humansdorp.
Huma
Humansdorp:
een sp
speciaal project…
Waar ‘‘gezonde’ kinderen nog
de mo
mogelijkheid hebben om
voor zzichzelf op te komen, zijn
kinder
kinderen met een beperking
aan hu
h
un lot overgelaten. Deze
hun
kinder
ren worden niet zomaar
kinderen
verlate
en, ze
ew
orden gewoon
verlaten,
worden
gedum
mpt...
gedumpt...

Hart voor Kinderen wil heel
graag ook voor hen zorgen! 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.
Onze partnerorganisatie in
Jeffrey’s Bay ontving onlangs
een geschikt stuk land in
Humansdorp (4800 m2) waar
drie pleeggezinnen zich kunnen
huisvesten. Deze huizen
kosten 55.000 euro per stuk.
Daarnaast is er geld nodig voor
het levensonderhoud van de 18
e ter zijner tijd dit
kinderen, die we
iss zullen geven.
geven.
ge
n..
nieuwe thuis

Helpt u mee?
Helpt u ons om deze
kinderen de speciale zorg te
bieden die zij nodig hebben?
U kunt een eenmalige gift
geven voor het bouwfonds,
maar u kunt er ook voor
kiezen om maandelijkse
donateur te worden. In
dit laatste geval helpt u
ons te voorzien in het
levensonderhoud van de
kinderen. Het kost u slechts
7 euro per maand...
en
Helpt u ons deze kinderen
helpen? De machtigings-eff
kaart in deze nieuwsbrief
is zo ingevuld...
Dank u wel!

‘Having a place to go- is a home
Having someone to love- is a family
Having both- is a blessing”
g

Hart voor Kinderen: waar een kind weer kind mag zijn!
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