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Soms voel ik de machteloosheid zo
sterk dat ik de neiging krijg om weg
te willen kijken.
We willen toch allemaal wel dat elk
mens, elk kind zorgeloos, blij en
gelukkig in het leven kan staan?

Voorwoord
Ongelooflijk, alweer
een jaar voorbij!

Waarschijnlijk krijgt u
net als ik veel post van
allerlei organisaties die
om hulp vragen voor hun
medemens in moeilijke
omstandigheden.
En wanneer u die post
niet ontvangt dan ziet u
de hulpvragen wel via de
televisie of we worden
op andere manieren
geconfronteerd met de
problemen in de wereld.
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Kom in ACTIE voor Hart voor Kinderen

We kunnen niet alle ellende wegnemen maar we kunnen zeker wel
iets doen en dat gebeurt ook en daar
wil ik u graag van alles over laten
zien en laten ervaren.

Nog een paar weken dan
mogen wij het kerstfeest
weer gaan vieren.
Het feest van licht en
nieuw leven.
Veel licht is er in deze
wereld niet. Er is veel
verdriet en mensen doen
elkaar verschrikkelijke
dingen aan. Miljoenen
mensen lijden honger.
Echt verschrikkelijke
honger. De armoede in
deze wereld is soms zo
erg dat alle hoop uit het
leven weggesijpeld lijkt
te zijn.
De strijd om te overleven
is zo zwaar, bijna niet
voor te stellen. De angst
of je ook maar iets te
eten kunt geven aan je
kinderen is
hartverscheurend.

inhoudsopgave

Kijk alleen al naar de blije kinderen in
deze nieuwsbrief. Dat zijn de
kinderen die letterlijk uit de goot zijn
gehaald.
Kinderen die nu te eten krijgen en
onderwijs ontvangen. Ze hadden
zich voor die tijd absoluut niet voor
kunnen voorstellen dat ze zo’n kans
zouden krijgen.
Wanneer u door ons blad bladert
geniet alstublieft van het licht dat u
heeft verspreid in de harten en
levens van duizenden kinderen.
Terwijl ik toch een beetje de
spreekbuis ben van deze kinderen
heb ik geen woorden genoeg om
u hiervoor te bedanken.
Duizend maal dank voor de lichtpuntjes die we mogen ervaren en
zien in deze wereld dankzij uw hulp.
Ook in deze nieuwsbrief weer
pagina’s vol blije kinderen en
projecten die we mochten realiseren.
DANK U WEL!
Van ganse harte hoop en bid ik dat u
ook het komende jaar weer meehelpt
om kinderen in uitzichtloze situaties
liefde en licht te doen ervaren.
Met vriendelijke groet,

Erna Neuteboom
Initiatiefnemer
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Waar wij zonder nadenken het licht aan doen, of een stekker
in het stopcontact steken, hebben veel Afrikanen geen
toegang tot elektriciteit.
Veel Oegandezen kunnen zelfs geen olielamp betalen en
moeten dus zorgen dat ze voor het donker (18.00 uur) in
hun huis zijn. Degenen die wel olielampen en kaarsen kunnen
betalen, hebben vaak het probleem dat hun hutje in brand
kan vliegen. En helaas gebeurt dat ook regelmatig want deze
hutjes zijn gemaakt van hout, modder en koeienpoep.
Er leven over het algemeen veel kinderen in een kleine
ruimte en een ongelukje met kaarsen of olielampje
is snel gebeurd, met alle gevolgen van dien.
Om kinderen in Oeganda ook kans te geven op een
gezinsleven en een veilige mogelijkheid om hun
huiswerk te maken, willen we graag zonnecollectoren uitdelen. Zon is er genoeg in Oeganda!
Voor € 24,- kunnen we drie gezinnen van licht
voorzien. Drie zonnecollectoren die licht,
veiligheid en gezelligheid bieden.
Helpt u mee aan het verspreiden van licht
in Oeganda? Zie de machtigingskaart.
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Licht voor u met kerst
betekent goede zorg voor
een kind in Oeganda.
Omdat Hart voor Kinderen dit jaar 10 jaar
bestaat, ontvangt u bij dit magazine een
gratis lampenkapje.
De lampenkapjes en de hartjes zijn
eenvoudig uit te drukken door het
gestanste karton. Daarna kunt u het
lampenkapje om een wijnglas heen
vouwen, en een waxinelichtje in het
wijnglas zetten. Steek het kaarsje aan
en klaar is uw kerstlichtje!
Licht voor uw kersttafel, en hulp aan
kinderen in Afrika.
Wilt u meer lampenkapjes? Bij een
donatie van meer dan € 50,- ontvangt
u van ons vier gratis lampenkapjes
om uw kersttafel te versieren.
De lampenkapjes zijn leverbaar
tot 18 december zolang de
voorraad strekt.
Vergeet niet uw adresgegevens
te vermelden!
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’s Avonds in bed kruipen, dat is voor ons de normaalste zaak
van de wereld. In Oeganda hebben veel mensen, laat staan kinderen,
nog nooit op een matras gelegen. Meestal leggen ze een matje, plastic zeil, stro
of karton op de grond om toch te kunnen slapen.
Daarom komen we in actie voor de Oegandese kinderen en moeders die in extreme armoede leven, en delen we
matraspakketten uit. Een pakket bevat een matras, een deken en een muskietennet. Dankzij het matras kunnen de kinderen
goed slapen en functioneren ze beter op school. Hart voor Kinderen gelooft namelijk dat onderwijs de sleutel is naar een
betere toekomst. Het muskietennet beschermt de kinderen preventief tegen malaria, een van de grootste
doodsoorzaken bij kinderen in Oeganda.
Een matraspakket kost € 25,00. Vorig jaar hebben we ongeveer 2.000 matraspakketten kunnen uitdelen.
Een geweldig resultaat. De kinderen waren door het dolle heen en de arme gemeenschappen waren ontroerd
dat er aan hen gedacht werd. Dit jaar hopen we weer 2.000 matraspakketten uit te delen.
En aangezien er vaak meer dan 1 kind op een matras slaapt, kunnen we op deze manier
vele duizenden kinderen helpen! Doet u mee? Zie de bijgevoegde machtigingskaart.

7

Veel kinderen leven in benarde thuissituaties. Zij worden daarom weggehaald uit
deze situatie, want het is niet verantwoord om het kind daarin te laten opgroeien.
Soms is de moeder niet in staat voor zichzelf te zorgen, laat staan voor een kind.
Sommige kinderen worden al in de buik door hun moeder afgewezen. Anderen
staat een moeilijk leven te wachten, door honger, verwaarlozing, huiselijk geweld,
mishandeling of misbruik. Hoe complex de thuissituatie ook is, de scheiding
tussen kind en de biologische ouders is een breekpunt in het leven en ook een
traumatische ervaring voor een kind.
Met Stichting Hart voor Kinderen proberen wij de kinderen met veel liefde en zorg
op te vangen en geven wij hulp om deze traumatische ervaringen op een goede
			
manier te verwerken.

Eddy is vier jaar oud. Zijn moeder kon niet voor hem zorgen, en gaf hem
weg toen hij nog geen jaar oud was. Hij kwam terecht bij een vrouw die geld
probeerde te verdienen door het opvangen van kinderen. Eddy woonde
samen met 9 andere kinderen in twee hutjes in de sloppenwijk. De hutjes
waren smerig, onveilig, onhygiënisch en koud. Toen Eddy en de andere kinderen
werden gevonden waren ze meer dood dan levend. Eddy werd opgenomen in een
tijdelijke professionele opvang voor baby’s.
Eddy was zo ondervoed, dat hij er nu uitziet als een kind van tweeënhalf
in plaats van vier. Hij is HIV-positief en zijn gezondheid is zwak.
Na drie maanden werd er een plek voor Eddy gevonden in een
gezinshuis zoals wij met stichting Hart voor kinderen ondersteunen.
Voorzichtig mocht Eddy wennen aan een leven in een gezin.
Hij heeft zich goed gesetteld in zijn nieuwe huis, hij heeft nu
een pleegbroertje van vier en een pleegzusje van bijna twee.
Op de dag van de zitting waarin hij officieel bij zijn nieuwe
pleegouders geplaatst zou worden, rende hij meteen naar
zijn nieuwe pleegmoeder toe en zat de hele tijd bij haar op
schoot. Eddy is gek op zijn pleegouders en je kunt zien
dat hij zich veilig en geborgen voelt. Binnenkort kan hij
naar school.
We zijn zo blij dat we Eddy een nieuwe kans op een
liefdevolle familie konden bieden! We zijn dankbaar
dat dankzij u, kinderen een kans krijgen om zich
op een goede wijze te ontwikkelen.
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Om te ontsnappen aan de negatieve spiraal van armoede,
honger en ziekte is onderwijs de enige oplossing geloven
wij. Onderwijs is de sleutel naar een betere toekomst!

Dankzij donateurs van Heart for Children in Zuid-Afrika kon er voor het kinderdorp
Rehoboth in Port Shepstone 26.000 Zuid-Afrikaanse rand ingezameld worden.
Daarmee konden ze wasmachines, drogers, elektrische fornuizen, magnetrons
en een koelkast kopen!
De pleegmoeders en kinderen waren enorm blij met deze elektrische
apparaten. Op het kinderdorp Rehoboth mogen wij 5 gezinnen met
weeskinderen ondersteunen.
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oeganda

In Oeganda mogen we op dit moment zorgen voor
het onderhoud en onderwijs van 216 kinderen.
Deze kinderen gaan naar 3 verschillende scholen.
Een van deze scholen, de Namugongo school met
meer dan 800 leerlingen, had dringend hulp nodig.

Wat zijn wij dankbaar dat wij dankzij een grote donatie hen mochten
helpen met de aankoop van een schoolbus en een solarproefopstelling
voor de vakopleiding op deze school. De leerlingen zijn al wat aan het
experimenteren geslagen.

We konden starten met de bouw van meisjes slaapzalen voor 24 meisjes

Hier komen
toiletgebouwen

De renovatie van schoollokalen van de middelbare school
zal in de schoolvakantie plaatsvinden. Er zullen in de lokalen
plafonds van stucwerk geplaatst worden ter isolatie en
verbeterde lichtinval, met daarboven ventilatie zodat warmte
weg kan.
Tevens zal er schaduw gecreëerd worden voor de leerlingen
door het aanbrengen van een zonweringconstructie langs
de voorkant van de lokalen. Dank u voor uw steun.
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En de bouw van jongens slaapzalen voor 64 jongens

oeganda

In Oeganda hebben we een stuk land in Masuliita,
waar wij over enige tijd een school hopen te bouwen.
Afgelopen jaar hebben we geld ingezameld voor een
waterpomp. Wat een mooi moment toen het water na
dagen boren uit de grond spoot!
Zie via onze website hoe dat er uit ziet.
https://hartvoorkinderen.nl/wat-wij-doen/eenmaligehulpacties/waterpompactie-masuliitaoeganda

Namens de vele kinderen en bewoners rondom
deze waterput heel hartelijk bedankt!

Om nog meer kinderen te kunnen helpen
is het van groot belang dat hun moeders
een vak leren om zichzelf en hun kinderen
te kunnen onderhouden. Door middel van een
drie maanden durende opleiding, leidt Madina,
samen met een aantal andere vrouwen,
jonge vrouwen en moeders op tot kapster.
Inmiddels ontvingen we een fantastische
donatie voor een opleidings kapsalon.
Zelfredzaamheid willen we graag stimuleren.
Na de opleiding kunnen de vrouwen voor zichzelf
beginnen mits ze geholpen worden in de
aanschaf van attributen voor een eigen kapsalon.
Voor het opzetten van een eenvoudige kapsalon
hebben de vrouwen pl.m. € 1.500,- nodig.
Via onze machtigingskaart of onze website
kunt u meebouwen aan de zelfredzaamheid van een moeder.
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Gezin sponsoring

Geef kansarme kinderen de warmte van een gezin…
Dat kan al voor 0,30 ct per dag

Onze stichting zet zich wereldwijd in om verlaten en kwetsbare
kinderen in zeer moeilijke
levensomstandigheden kansen
te bieden op een beter leven.
Daar waar mogelijk werkt
Hart voor Kinderen het liefst
vanuit het zorgmodel van gezin
sponsoring omdat het familieen gezinsleven de hoeksteen van
de samenleving is. Uitgangspunt
van Hart voor Kinderen is daarbij 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. 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
hebben.
Voor het opvoeden van de kinderen ontvangen de pleegmoeders (ouders) financiële
stabiliteit naar de toekomst. Een win-win situatie!
Ons hulpmodel van gezin sponsoring bestaat uit de hulp van 100 donateurs die samen
met elk € 9,00 per maand een bedrag van 900,00 euro per maand bij elkaar brengen voor
het volledige levensonderhoud van een gezin.
Het bedrag per kind valt hoger uit dan kind sponsoring omdat de lasten hoger uitvallen.
Dat komt door een vergoeding voor de pleegmoeder, de huur en lasten van een gezinswoning etc.
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Kind sponsoring
Help een kind aan onderdak en onderwijs
Dat kan al voor 0,30 ct per dag

									
Onze stichting zet zich wereldwijd in
									
om verlaten en kwetsbare kinderen in
								
zeer moeilijke levensomstandigheden
		
kansen te bieden op een beter leven.
								
Dit doen wij met duurzame hulp door het
					
		
bieden van onderdak, voedsel, kleding, 		
								
medicatie en scholing.
									Onderwijs is de enige kans op een betere
							
toekomst voor een kind en indirect de samen							
leving. Daarom is het zo belangrijk dat juist de 		
						
		
kwetsbare vaak wees en zeer arme kinderen in
						
Oeganda ook 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, of uitgeput raakt van het klusjes doen zoals
		
water halen of hout sprokkelen om dan vaak met een lege maag te
laat in de les te verschijnen.
Een kostschool betekent ook kwaliteitsonderwijs in tegenstelling tot de
arme dorpsschooltjes waar de standaard bedroevend laag is.
Een kostschool betekent dat een kind naast onderwijs ook drie maaltijden per
dag, een bed met matras, kleding, medicatie, veiligheid en liefdevolle verzorging krijgt.

Een enorme hulp voor de familie of de stam van deze kinderen. In de vakanties gaan
de kinderen naar hun familie en/of stam terug, belangrijk om hun eigen taal en cultuur te
behouden om zo wanneer zij klaar zijn met hun studie een verschil te kunnen maken in hun
eigen stam en land.
Ons hulpmodel van kind sponsoring bestaat uit de hulp van 7 donateurs die samen met elk
€ 9,00 per maand een bedrag van 63,00 euro per maand bij elkaar brengen voor het volledige
levensonderhoud van een kind op een kostschool.
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Haïti is een van de allerarmste landen ter wereld, en wordt regelmatig
getroffen door verwoestende natuurrampen. De meest bekende
sloppenwijk van de hoofdstad Port-au-Prince is Cité Soleil.
Je ziet er alleen onbeschrijfelijke ellende. Gezinnen leven er in de
meest mensonterende omstandigheden, in een “huisje” zonder
stromend water en sanitair. Ook elektriciteit is nauwelijks aanwezig.
De huisjes in de sloppenwijk zijn bepaald niet waterdicht. In het armste
deel van de wijk, bestaat de vloer uit aangestampte aarde die dan
omgetoverd wordt in een glibberig moddervloertje. Toch moet voor
deze ruimte en schamele huisjes huur betaald worden aan de eigenaar.
De omgeving is geen aangename buurt om te wonen.
De overheid voorziet niet in het ophalen van huisvuil in de sloppenwijken, waardoor ze eruitzien als een vuilnisbelt met brede, stinkende,
open riolen vol rommel en afval. Men leeft letterlijk op de vuilnisbelt.
Water wordt uit nabijgelegen waterreservoirs gehaald. De reservoirs
zijn privé-eigendom, van de overheid of van organisaties.
Men moet voor het water betalen.
Op deze vuilnisbelt in Cité Soleil wonen vooral jonge mensen en
kinderen. Het staat bekend om de vele gewapende bendes en het
geweld dat daar plaatsvindt. De kinderen spelen tussen de wilde
varkens en bergen met vuilnis. Een bron van ziekte en dood.
Deze kinderen hebben niets, laat staan een kans op een betere
toekomst. In Haïti zijn de meeste mensen analfabeet. Veel kinderen,
en met name de kinderen die leven in de sloppenwijken, de vuilnisbelt,
gaan niet naar school. Om te ontsnappen aan die negatieve spiraal van
armoede, honger en ziekte is onderwijs de enige oplossing.
Daar wil Hart voor Kinderen zich volledig voor inzetten. Haïtianen zijn
een fier en trots volk en blijven hopen op een betere toekomst voor
hun kinderen. En Hart voor Kinderen wil daarbij helpen.
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Vooruitgang begint met onderwijs
Het afgelopen voor jaar mochten we opnieuw actievoeren
om kinderen op deze vuilnisbelt naar school te laten gaan.
Zie hiernaast de update van deze actie.
Kijk bovendien op onze website naar de 4 documentaires
over Haïti en Cité soleil.
https://hartvoorkinderen.nl/over-ons/in-de-media
Help mee, en geef voor € 120,- een kind in Haïti
de kans om een jaar lang naar school te gaan!

“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 2018 is er een
Nederlandse leerkracht naar Haïti geweest om voorbeeldlessen te geven, en het team
weer te stimuleren om agressief gedrag te verminderen onder de leerlingen.”
Naast dat we voor een paar honderd kinderen het schoolgeld konden betalen was het ook mogelijk om te starten
met de bouw van toiletten op deze school.
De Schoolbanken en
borden zijn dringend aan
vervanging toe.
Ze wiebelen, kraken en
zijn op vele plaatsen
afgebroken.
Er wordt inmiddels
hard gewerktaan
nieuwe borden en
schoolbanken.

Twee extra lokalen zullen gebouwd worden
op het dak waardoor we nog meer kinderen
kunnen helpen. Heel hartelijk dank voor
uw hulp. Het verschil dat we kunnen maken
voor deze kinderen is ondenkbaar groot!
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Rosemene
Van apotheker naar moeder op
het kinderdorp
Rosemene is 45 jaar oud en nooit getrouwd
geweest. Zij is geboren in Thiotte, een klein
dorpje zonder elektriciteit of stromend water.
Als Rosemene 15 jaar oud is, gaat ze naar
Port au Prince om verder te leren voor
apothekersassistente.
Als op 12 januari 2010 een grote aardbeving
heel Haïti op zijn kop zet, wordt de apotheek
waar Rosemene dan al heel wat jaren werkt,
net als veel andere gebouwen en huizen,
volledig verwoest. Rosemene is haar baan
kwijt. Ze vertelt hierover: “Het leven is
moeilijk op Haïti, zeker als je geen werk
hebt. Wilcie de vrouw van Johan Smoorenburg vroeg mij of ik op het dorp wilde komen
werken, omdat er nieuwe appartementen
werden gebouwd door stichting Hart voor
Kinderen. Er moesten verzorgsters komen
voor de nieuwe kinderen die opgevangen
konden worden”.
In november 2010 begint ze in een
appartement met 12 meisjes.
Er is altijd veel te doen op het kinderdorp,
niet alleen door het grote gezin wat ze nu
heeft, maar ook door de vele activiteiten
die daarbij komen kijken.
Rosemene: “De overgang van apotheker
naar een moeder van 12 kinderen was niet
makkelijk, maar ik heb er geen spijt van.
Ik begrijp dat ik heel veel kan betekenen
voor de kinderen, en dat doet
me goed.”
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Dagelijks ritme op het kinderdorp
De kinderen in het dorp volgen een redelijk
strak schema. Half zes opstaan, bed opmaken,
dagopening en dan eten.
Om kwart voor acht naar school tot één uur
’s middags, omkleden, eten en huiswerk maken
of bijles volgen.
Dat huiswerk maken ze trouwens op school.
Intussen doen de kleintjes een middagdutje. Pas na vijf uur in de middag gaan de
kinderen buitenspelen. Voor die tijd is het
gewoon te heet.
Op vrije dagen genieten ze o.a. van het zwembad, ze kunnen zich uitleven bij de sportclubjes
of in het zangkoortje. Tussen zeven en acht uur
‘s avonds liggen ze allemaal weer op bed. Bekaf.
Soms is er een samenkomst of evenement en
blijven ze wat langer op.
De kinderen genieten van het leven op dit
kinderdorp.

Aardbeving 2018
Haïti werd op zaterdag 6 oktober getroffen door
een aardbeving met een kracht van 5,9 op de
schaal van Richter. Uw sponsorkind is veilig.
We hebben natuurlijk contact gehad met
Johan Smoorenburg, van het kinderdorp
Bon Repos. Hij vertelde “De schok was goed te
voelen en de paniek was groot. Iedereen rende
hun huis uit. Ondanks de paniek zijn er op ons
dorp gelukkig geen doden of gewonden
gevallen en is er geen schade aangericht”.
De kinderen waren natuurlijk opnieuw erg
bang maar we zijn dankbaar dat ze allemaal
veilig zijn.
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Tanzania

behoort tot de top tien van
armste landen ter wereld en kent één
van de hoogste sterftecijfers onder jonge kinderen. Malaria is daar de
voornaamste reden van, maar het aidsvirus eist eveneens een hoge tol.
Wanneer een kind niet sterft aan het virus dan gebeurt dat vaak wel met één
van de ouders. Bijna een miljoen kinderen zijn al wees geworden en zien zich
gedwongen om voor het huishouden en zieke familieleden te zorgen.
Albinocentrum Kabanga: Naast de armoede en het
probleem van verlaten kinderen in Tanzania lopen
de kinderen die Albino zijn groot gevaar in Tanzania.
Een deel van de bevolking gelooft namelijk dat deze
kinderen magische krachten hebben. Nog regel
matig worden albino kinderen gekidnapt,
vermoord of verminkt om hun ledematen.
Veel albino kinderen zijn daarom hun leven niet
zeker en moeten door de politie beschermd
worden. Vandaar het centrum in kabanga.
Ook van kinderen met een geestelijke of
lichamelijke beperking wordt vaak gedacht
dat er een vloek over het gezin is uitgesproken.
Ze worden in de steek gelaten en ook ‘gedumpt’
in het Kabanga centrum.
Naast dat hier 105 Albino kinderen en
verschillende dove en blinde kinderen wonen
waren er ook 15 kinderen die met een fysieke
beperking aan het kruipen waren door het stof.
Er waren geen rolstoelen beschikbaar.
Een tijdje geleden was het mede dankzij u mogelijk
om mee te helpen in de verstrekking van 15 rolstoelen
We kregen onlangs foto’s van deze kinderen in hun
rolstoel en willen die graag met u delen.
Het maakt een wereld van verschil!

Namens al die kinderen
heel hartelijk
17
bedankt!

Duurzaam schenken
met belasting voordeel
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-legaat.html
of van de website van de
belastingdienst.
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 IB
aangifte.
Op verzoek kunnen
we u deze formulieren
ook toezenden.
Tel: 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.

Een van de grootste problemen onder Oegandese schoolmeisjes
zijn de ‘rode dagen’. Bij gebrek aan maandverband blijven
meisjes meestal een hele week thuis van school.
Sommige meisjes worden zelfs van school gehaald, en dat
betekent trouwen op jonge leeftijd en kinderen krijgen.
Daarom trekt ons team in Oeganda de binnenlanden in om
meisjes te leren over de puberteit en hoe ze zelf wasbaar
maandverband kunnen maken. Dit betekent enorm veel voor
het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de Oegandese
meisjes.

Voor € 5,- kan een meisje drie wasbare maandverbandjes
leren maken voor zichzelf en krijgt ze goede voorlichting.
Helpt u mee? Met onze bijgevoegde machtigingskaart kan dat!
Of ga naar onze website.
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Kinderen in Actie

Kom zelf in actie voor
Hart voor Kinderen!
Vijf maanden lang werkten de kinderen van BSO de Wilde Poema in De Bilt
keihard aan hun project: het organiseren van een benefietfeest voor
Hart voor Kinderen. “Ze stelden een lijst samen met goede doelen waar zij
zelf een goed gevoel bij kregen.
Vervolgens benaderden zij deze goede doelen en maakten een keus.
Jasmijn: ‘Niet alle goede doelen reageerden meteen super enthousiast,
maar Hart voor Kinderen wel.’ Casper: ‘En we wilden ook een kleiner doel
kiezen zodat het geld dat wij gaan ophalen, ook echt een verschil kan
maken.’ Bruun: ‘We hebben hun website bekeken en wilden deze kinderen
helpen.’ Maxime: ‘We waren het met z’n allen eens dat Hart voor Kinderen
het goede doel moest worden.’ De kinderen zijn onder de indruk van het
gegeven dat er in Afrika gebieden zijn waar niet iedereen een eigen
matras heeft, of dat meisjes niet naar school kunnen wanneer zij
ongesteld zijn, omdat er geen maandverband is.” Met hun enthousiasme
kregen ze vele sponsors zover om ook bij te dragen.
Uiteindelijk hebben ze maar liefst ruim € 1.200 opgehaald!
Super goed gedaan!

Golfen voor het goede doel.

U kunt bijvoorbeeld met uw huwelijksjubileum,
werkjubileum, kerstdiner of verjaardag in plaats van
cadeautjes geld inzamelen voor Hart voor Kinderen.
Op die manier maakt u een groot verschil in het
leven van kwetsbare en verlaten kinderen en
kunnen we, samen met u als partners, nog meer
kansarme kinderen een toekomst bieden!

Fam

In de
wij op
uitzen
ten in

U kunt natuurlijk ook in actie komen voor Hart voor
Kinderen door een sponsormarathon, supwedstrijd
of een benefiet-volleybalwedstrijd te organiseren.

Ook Kees en Dorien van der Hart kwamen in actie voor Hart voor Kinderen.
Zij organiseerden een Goede Doelengolfdag met als doel schoolbanken en
schoolborden voor de armste kinderen op de vuilnisbelt in Port-au-Prince,
Haïti. Er werd maar liefst € 4.026,- opgehaald!

Child
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Misschien heeft u zelf wel een mooi talent of een
geweldig idee waar u wat mee kan doen.
We vinden het juist leuk wanneer u met een
origineel idee komt of een unieke actie weet te
verzinnen!
We helpen u graag met promotiemateriaal om met
uw actie echt een verschil te maken in het leven
van kinderen in nood.

Op za
Child
in het
De op
goede
ZuidOok H
doele
te nem

Jubileum met taart
Op 2 juni vierden we dat Hart
voor Kinderen 10 jaar bestond.
Samen met een felicitatie
kregen we van een donateur
een taart cadeau.
Heerlijk! Dank u wel!

or
Bijzonder kerstpakket

s van
eren.
t

Bij Arnauld Geschenken zit er in een van de
kerstpakketten een roze Portia-armbandje van
Hart voor Kinderen! Wat een leuke manier om
tijdens kerst iets bij te dragen aan het werk van
Hart voor Kinderen.
U kunt het pakket hier bestellen. https://www.
arnauld.nl/voor-haar-kerstpakketten

Tim Hermsen, Musicus,
dirigent, songwriter

er

Zal te horen zijn op 1 december in het
Radio Programma EO live. NPO Radio 5.
In het programma zal hij vertellen over
zijn werk en Hart voor Kinderen.

Family7
In december en januari zullen
wij op TV promotiespotjes
uitzenden voor matraspakketten in Oeganda.

Arie Reurekas
Trekt langs de kerken
en waar hij maar kan
vertelt hij aan de hand
van een zelfgemaakt
schilderij over ons
werk.

met
n

Met ons spaardoosje gaan de kinderen van de
baptistengemeente Siloam er dit jaar op uit om
geld in te zamelen
voor matraspakketten.

We hopen op een goede opbrengst!

voor
trijd
en.

en

Actie in Ede

Veel succes allemaal!!!

Kerstkaartenactie

Child Right Nobelgala
Op zaterdag 17 november 2018 organiseerde
Child Right voor de derde keer het Nobelgala,
in het Grand Amrâth Kurhaus te Scheveningen.
De opbrengst van deze avond kwam volledig ten
goede aan een aantal goede doelen in Afrika,
Zuid-Oost Azië en Zuid-Amerika.
Ook Hart voor Kinderen was als een van de goede
doelen uitgenodigd om een bijdrage in ontvangst
te nemen.

Onze vrijwilliger Anita
Kaijser is een actie gestart. Speciaal voor Kerst
heeft ze kerstkaarten
ontworpen.
Van de opbrengst van
elke kaartenset gaat
€ 10,- naar Hart voor
Kinderen.
U kunt ze bestellen bij
Anita:
www.fotostudio-outside.
nl/hart-voor-kinderenkaarten-aktie

PKN - Hartelijk Bedankt!!!!
In de zomer hebben we een heel aantal PKNkerken een brief geschreven, met de vraag of
ze Hart voor Kinderen willen opnemen in het
collecterooster. Een heel aantal heeft dat
daadwerkelijk gedaan.
Alle deelnemende PKN-kerken,
heel hartelijk bedankt!
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bits of africa
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.
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‘white rose’

‘black bead’

‘purple rain’

‘pink lady’

‘green girl’

‘red sunset’

‘brown eye’

‘blue ocean’

‘fruit salad’

‘desert drop’

‘tandi’

Bestellen? Via www.hartvoorkinderen.nl/webwinkel

Hart voor Kinderen is op
zoek naar Samaritanen…
bij voorkeur barmhartige…
Ik heb altijd gedacht dat omzien naar elkaar, in het bijzonder
naar hen die het minder hebben of onheus behandeld worden
een aansporing was uit het Nieuwe Testament van de Bijbel.
Toen ik deze week de ‘Poverty and Justice Bible opensloeg’
was ik verrast Deuteronomium 24 vs 17 te lezen.
Daar riep Mozes duizenden jaren eerder het volk op om zorg
te dragen voor de armen. Hij communiceert vanaf vers 19:
‘Als je de oogst van je akker binnenhaalt en een bos graan
vergeet mee te nemen, ga dan niet terug om hem op te halen.
Laat hem liggen voor de vreemdelingen, de weduwen en de
weeskinderen. Dan zal de Heere uw God goed voor je zijn bij
alles wat je doet.’
Eigenlijk zegt hij: laat een deel van je oogst (inkomsten) voor
de armen zijn… en: je zult wat je laat liggen niet eens missen
want God zal goed voor je zijn. Een principe met een
wederzijds voordeel die maar liefst millennia teruggaat.
Ik ben altijd al geïntrigeerd geweest door het verhaal van de
Barmhartige Samaritaan.
Ik heb heel lang gedacht dat onze naaste degene is die ziek is,
die hongerlijdt, gewond is, in nood verkeert of sterft. En dat wij
de opdracht hebben om te zien naar onze naaste. Maar in het
verhaal wijst Jezus de Samaritaan aan als de ware naaste.
Hij was de enige die omzag naar de beroofde man die
halfdood langs de weg lag, hem verbond en zijn wonden
verzorgde. Toen ik er zo naar keek moest ik mezelf de
vraag stellen: Voor wie kan ik de barmhartige samaritaan
dan zijn? Voor wie kan ik een naaste zijn?
Tien jaar lang hebben we ons aangespoord gevoeld om
dakloze en kwetsbare kinderen te helpen. Kinderen, wier
leefomstandigheden uiterst moeilijk waren. En waar we konden
hebben we honderden kinderen dankzij uw steun
een kans kunnen geven op een beter leven.
Wist u dat er in Zwitserland een groep mensen is die zichzelf
de Berner Samariter noemen? En dat zij ieder jaar een prijs
uitreiken aan hen die een bijzondere hulpdaad heeft verricht?
Dat wij als Hart voor Kinderen enige jaren geleden de Berner
Samariterpreis in ontvangst hebben mogen nemen?
In alle bescheidenheid: wat Hart voor Kinderen doet is niet om
een prijs te winnen. Maar die groep Zwitserse Samaritanen
heeft me wel aan het denken gezet. Zullen we in Nederland
ook zo’n groep oprichten, dacht ik. Later bedacht ik me u bent
als donateur eigenlijk een van onze Samaritanen. Gewoon een
andere naam voor donateur maar met een barmhartig
karakter…
In ieder geval dank u wel voor uw loyale ondersteuning en
dank u wel dat u met ons hebt willen omzien naar
arme kinderen wereldwijd… Dank u wel!

Louis Pool
Dagelijks bestuur

colofon
10e jaargang nummer 2
Dec 2018 - oplage 14.000
Stichting Hart voor Kinderen is een
hulporganisatie die zich inzet voor thuisloze,
verlaten, kwetsbare kinderen in zeer
moeilijke levensomstandigheden.
Deze nieuwsbrief is gesponsord en wordt
1 tot 2 maal per jaar gratis verspreid.
Onze e-mail nieuwsbrief sturen we met enige
regelmaat. Geïnteresseerd? Stuur uw emailadres
dan naar : info@hartvoorkinderen.nl
CONTACT ALGEMEEN
Postadres: Postbus 160 – 1250 AD Laren
Telefoon: 035-7721104
Emailadres: info@hartvoorkinderen.nl
Website: www.hartvoorkinderen.nl
GIFTEN
Giften voor Stichting Hart voor Kinderen
kunnen worden overgemaakt naar:
ING bank: NL41 INGB 000 000 4520
Maandelijkse donateurs ontvangen 1 x per jaar een
voortgangsrapport over het gesponsorde gezin/kind.
REDACTIE
Erna Neuteboom - Louis Pool
VORMGEVING
Justin Heyl – Action Reaction Productions
FOTOGRAFIE
Justin Heyl, Louis Pool en Erna Neuteboom
DRUK
VanderPerk Groep, Groot Ammers
KANTOREN INTERNATIONAAL
Heart for Children Switzerland – Spiez
Heart for Children South Africa – Pretoria
Heart for women and children Oeganda – Kampala
ANBI
Goedgekeurd goed doel nummer: 57 992
RSIN nummer: 8195.25.339
Giften zijn fiscaal aftrekbaar en 100%
aftrekbaar bij een periodieke schenking
KvK nummer: 32136226
KEURMERKEN
Centraal Bureau voor Fondsenwerving
Branche-organisatie Goede Doelen Nederland.
Copyright © 2018 Stichting Hart voor Kinderen
Afbeeldingen van kinderen zijn privacygevoelig
en beschermd en mogen alleen worden gebruikt
na schriftelijke toestemming.

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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kerstactie
U DROOMT OP EEN MATRAS,
ZIJ DROMEN VAN EEN MATRAS…

2000 Matrassen voor
kinderen in Oeganda
Voor € 25,00 krijgen de kinderen een matras, een deken
en een muskietennet om malaria te voorkomen.
We hopen dat u massaal gaat reageren. Doet u mee?
U bezorgt de kinderen in Oeganda
een onvergetelijke kerst!

Namens de kinderen dank u wel!
voor

na

Erna Neuteboom

initiatiefnemer van
Stichting Hart voor Kinderen

Licht voor u met kerst, blijdschap in Afrika!

+

+

Bij een kerstgift van meer dan € 50,00 of als
nieuwe maandelijkse donateur ontvangt u van
ons gratis 4 lampenkapjes.
Vermeld in dat geval uw NAW-gegevens.

=

De actie is geldig tot 18 december.

NL19 RABO 0113 1395 43

tel: 035-7721104 - www.hartvoorkinderen.nl/oeganda

U kunt deze machtigingskaart ook in een gesloten envelop toesturen.
Een postzegel is niet nodig.

