
Samen Gods liefde 
doorgeven aan kinderen 

Nu maar ook later...

Stichting Hart voor Kinderen
Postbus 160, 1250 AD Laren  |  info@hartvoorkinderen.nl  |  www.hartvoorkinderen.nl

Telefoon: 035 – 772 1104 (kantooruren van maandag t/m donderdag)
Banknummer: IBAN – NL41INGB 000.0004520

ONS HART…

PERIODIEK SCHENKEN OF NALATEN

STICHTING HART voor KINDEREN is een ERKEND GOED DOEL. Wat betekent dat?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF (Centraal Bureau 
Fondsenwerving), als toezichthouder op Goede Doelen, wordt uitgegeven. Alleen goede doelen 

die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen die erkenning krijgen. Zo kunnen donateurs 
ervan uitgaan dat de door het CBF erkende Goede Doelen daad zorgvuldig omgaan met elke euro, 

verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren. Met andere woorden dat de 
giften op de plek terecht komen waarvoor ze zijn gegeven.

Ons hart breekt
wanneer we al de nare en verdrietige omstandigheden zien 

waarin verlaten en kansarme kinderen verkeren…

Ons hart is gezegend
met u als donateur die het mogelijk maakt hoop en troost te bieden

Ons hart voelt zich verbonden
met onze partners in het buitenland waarmee we samen 

een wezenlijk verschil mogen maken

Ons hart is blij en dankbaar
te weten dat het investeren in kinderen een land kan veranderen

www.hartvoorkinderen.nl/schenken

www.hartvoorkinderen.nl/nalaten
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NALATEN AAN STICHTING HART VOOR KINDEREN DE MISSIE VAN STICHTING HART VOOR KINDEREN PERIODIEK SCHENKEN AAN STICHTING HART VOOR KINDEREN 

Geeft u regelmatig een gift aan Hart voor Kinderen? 
Dit zijn de voordelen van een periodieke schenking: 

  Uw donatie is in zijn geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen:  
de belastingdienst draagt op die manier bij aan uw gift voor ons.

 
   U zorgt voor structurele financiële steun. Doordat wij gedurende een langere 

periode zeker zijn van uw steun, hebben wij meer zekerheid en hoeft een 
kind zich geen zorgen te maken dat zijn/haar ondersteuning stopt.   

 
  Op deze manier kunt u overwegen om uw gift te verhogen zonder dat het 

u netto meer kost. 
 

  Steun Hart voor Kinderen voor minimaal 5 jaar en ga voor meer  
informatie naar onze website of vraag ons schenkingsformulier aan via 
info@hartvoorkinderen.nl. Bellen mag ook: 035 – 772 1104  
(kantoordagen ma. t/m do.)

 
  U hoeft niet langs een notaris voor een overeenkomst. 

 
  U bent meteen verbonden aan onze missie en ons werk: wereldwijd de opvang 

van verlaten en kansarme (wees) kinderen en het creëren van een betere 
toekomst voor hen. 

Samen Gods liefde 
doorgeven aan kinderen

Uw nalatenschap geeft kinderen 
een hoopvolle toekomst

DE MISSIE EN HET WERK VAN 
STICHTING HART VOOR KINDEREN
Hart voor Kinderen is een christelijk, internationaal kinderfonds, in 2008 opgericht in 
Nederland. Hart voor Kinderen geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun 
hele omgeving. Ons uitgangspunt is het verschil te maken tussen sen niets en iets. 

Het hart van onze missie en de kern van onze activiteiten is de opvang van verlaten en 
kansarme (wee)kinderen en het creëren van een betere toekomst voor hen. Dat doen wij op 
vier manieren: Gezinssponsoring, Kindsponsoring, Eenmalige hulpacties en Microkrediet.

Keuze van het hart

Steeds meer mensen hebben de wens om na hun overlijden ook iets te betekenen voor 
een ander door een deel van hun geld of bezittingen na te laten aan een goed doel. Dat 
kan een doel zijn dat in de lijn van uw leven ligt en dat u een warm hart toedraagt…

Waarom Hart voor Kinderen als goed doel

  Wereldwijd leven 385 miljoen kinderen in extreme armoede

  Bij Stichting Hart voor Kinderen hebben we veel te maken met verlaten (wees) 
kinderen die niet terug kunnen vallen op de steun van hun ouders

  Het is een mooie gedachte om uw liefde door te geven aan de volgende generatie

  Wij geloven dat het investeren in een kind de sleutel is voor het doorbreken 
van de vicieuze cirkel van armoede. 

  We helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen tot zelfredzame 
volwassenen die op hun beurt hun gemeenschap gaan veranderen.

Maak van uw afscheid een nieuw begin door bij te 
dragen aan de toekomst van een kind…

  Hart voor kinderen hoeft geen belasting te betalen over legaten en erfstellingen omdat 
wij een ANBI-status hebben. Al uw geld is dus voor het werk van onze stichting.

   Mocht u hulp nodig hebben dan helpen wij u graag. Ons telefoonnummer is 
035-772 1104.

  Wanneer u dat wenst kunnen we ook een afspraak maken om bij u op bezoek te komen.

    U kunt het ook via uw eigen notaris regelen. Vergeet dan niet uw notaris te informeren 
over het ANBI-fiscaal nummer van Stichting Hart voor Kinderen namelijk nummer 
819525339.

HULP AAN GEZINNEN:
Het plaatsen van verlaten kinderen én 
een pleegmoeder/ouders in huizen om 
een zo normaal mogelijk gezinsleven te 
leiden. Daarbij ondersteunen wij zowel de 
kinderen als de pleegmoeder/-ouders

HULP AAN KINDEREN:
Daar waar gezinssponsoring niet mogelijk 
is worden kinderen opgevangen op een 
kostschool waarbij zij een volledige 
verzorging ontvangen.

EENMALIGE ACTIES:  
Naast onze structurele hulp, voeren we 
ook regelmatig acties voor bijvoorbeeld 
voedsel zoals bij de Corona pandemie, 
het bouwen van een kinderdorp, het 
verstrekken van voedsel, waterpompen, 
matraspakketten, solar-verlichting of bijv. 
wasbaar maandverband voor jonge meisjes.

MICROKREDIET:
Hulp tot zelfredzaamheid.

SNELLE EFFECTIEVE HULP    SNELLE MEETBARE IMPACT    HULP BIJ ZELFREDZAAMHEID    

  GEEN DURE TRANSPORTEN    HULPGOEDEREN WORDEN TER PLAATSE GEKOCHT    
SAMENWERKEN MET LOKALE GESCREENDE ORGANISATIES    GEEN DURE ORGANISATIE 

OF DURE KANTOREN    ONGESALARIEERDE DIRECTEUR

Zo werken wij:
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