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Voorwoord
Noah
Kijk eens naar de glimlach 
van deze kleine man. 

Noah houdt van tekenen en 
hij houdt van dansen. 
He has ‘the moves’. 
Deze kinderen laten alle 
“politieke problemen” van 
Haïti (pag. 14 en 15) kleiner 
lijken dan ze zijn. Sherry 
van Love a Child uit Haïti 
schreef ons “wanneer wij 
ons zorgen maken over 
bijvoorbeeld wat er ‘op 
straat’ gebeurt, kijken en 
luisteren wij naar het 
zingen en dansen van Noah 
en de andere kinderen  
geeft zoveel vreugde! 
Die dag, toen Noah’s
moeder hem in de steek 
liet”, wist ze nooit wat een 
geweldige zegen zij verliet”

Jessie

Jessie is 8 jaar en moest 
tot voor kort heel hard 
werken om te overleven. 
Iedere dag was hij op pad 
om houtskool te sprokkel-
en voor de verkoop op de 
markt. 
Met een lege maag naar 
school, een schooldag 
missen om water te halen 
of omdat het schoolgeld 
niet is betaald. Het is 
voor miljoenen kinderen 
in de wereld de realiteit. 

Het raakt me elke keer weer wanneer 
ik u kan schrijven dat dankzij uw steun 
kinderen zoals Noah en Jessie wel naar 
school kunnen en zich ontwikkelen naar 
een beter leven. 
Ze worden arts, lerares of timmerman. 
Ze zijn in vele opzichten een zegen voor 
hun omgeving. 

Van afval tot rijkdom 

Zo las ik laatst hoe studenten in 
Oeganda brandstof maken uit afval. 
Hoe er aandacht is voor natuurbehoud 
en bewustzijn voor het milieu en grond-
stoffen en voor een duurzaam afval-
beleid. Hoe ze hun familieleden of stam 
ondersteunen met goede landbouw-
technieken. De oogst van sommige
families is zodanig verbeterd dat men 
zelfs een hotel kan voorzien van groente 
en fruit. Zo’n resultaat beïnvloed een 
hele community. Ook de school-
keuken heeft geen hout meer nodig 
maar gebruikt de briketten die vanuit het 
afval vervaardigd zijn. Kortom onderwijs 
helpt een land in zijn ontwikkeling.

De bijna 500 kinderen die we structu-
reel mogen ondersteunen weten dat er 
mensen zijn die heel ver bij hen vandaan 
aan hen denken. Ze doen ertoe! 
Door uw liefde en ondersteuning krijgen 
ze betere kansen in het leven en mogen 
ze weer kind zijn en dromen. Stiekem 
hopen we natuurlijk ook op hulp voor 
nog meer kinderen… 
Wij hopen met de verhalen, foto’s en 
updates u te laten zien wat er door uw 
donaties mogelijk is gemaakt. 
De nieuwsbrief is namelijk niet alleen 
bedoeld om aan mensen die nog geen 
donateur zijn ons werk bekend te maken 
maar ook om verantwoording af te 
leggen van waar dat geld terecht komt. 
We wensen u warme liefdevolle feest-
dagen toe en nogmaals heel hartelijk 
dank!

Met een hartelijke groet, 

Erna Neuteboom 
Initiatiefnemer 
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Doe mee en help ons om 1500 Matraspakketten 
uit te delen aan kansarme kinderen in Oeganda!
Voor € 25,00 krijgt een kind een matras, deken en een 
muskietennet tegen malaria.

Afgelopen jaar registreerde Oeganda 1,4 miljoen gevallen van malaria. 
Dat is een toename van 40%. 

Bovendien slapen de kinderen in erbarmelijke omstandigheden. 
Samen kunnen wij hier iets aan doen. Doet u weer mee? 
Namens de kinderen heel, heel hartelijk dank!

o e g a n d a
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Doe mee en help ons om 1500 Matraspakketten 
uit te delen aan kansarme kinderen in Oeganda!

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

o e g a n d a
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Afgelopen zomer waren Louis en Erna, initiatiefnemers van Hart voor Kinderen, op werkbezoek 
in Oeganda. Daar hebben ze de verschillende hulpprojecten die Hart voor Kinderen ondersteunt 
bezocht. Het is belangrijk om te zien hoe onze donaties ingezet worden en hoe het met de 
voortgang van de hulpprojecten staat, welke impact ze hebben op hun omgeving en hen waar 
nodig ondersteuning te bieden.

De meer dan 200 kinderen die we daar in Oeganda structureel ondersteunen gaan naar drie 
verschillende scholen. De kinderen krijgen daar kost en inwoning en doorlopen daar de basis - en 
de middelbare school. Ook kunnen zij een opleiding krijgen in een technisch vak naar keuze.

We bezochten de Kimbilio school (foto 1) in Tororo van Cor en Grace Koelewijn. Daar ondersteunen 
we nu 73 kinderen (foto 2). Het was goed hen en de kinderen weer te zien. Het gaat goed met de 
kinderen en Grace was blij met een koffer vol Bijbelverhalen in vilt.

We zagen ook weer verschrikkelijke dingen zoals dit invalide meisje van 13 jaar liggend in een 
hutje. (foto 3) Door een virus en geen geld voor het ziekenhuis, van een gezond meisje nu letterlijk 
vel over been, al jaren liggend op de grond en totaal afhankelijk van haar oma. Ze waren dolblij met 
de matras, deken, het muskietennet en het voedsel dat we konden brengen. Wat voelden we ons 
machteloos. 

In Kampala bezochten we de kinderen van de Rock Parents school (foto 4) en de Samaritan’s school 
in Namugongo. (foto-5). De kinderen vonden het bezoek geweldig. Er werd gezongen en we hebben 
van elk kind gehoord wat ze later willen worden. Ze vonden het heerlijk een brood cadeau te krijgen. 
(Foto 6)

De Samaritan’s school in Namugongo hebben we het afgelopen jaar mogen helpen aan een school-
bus, een nieuw onderkomen (slaapzalen) voor 24 meisjes en 64 jongens. Ook zijn er 13 toiletten en 
6 urinoirs gebouwd. De plafonds van de schoollokalen zijn aangepast met een ventilatiesysteem en 
er is een zonwering geplaatst. Het zag er allemaal prima uit. (Foto 7,8,9,10,11,12)

Natuurlijk zijn we naar ons Moeder en Kind centrum geweest en bezochten we de studenten van de 
naai en kapsalon klassen en de nieuwe kapsalons. Lees meer hierover op pagina 16 en 17 (foto 13) 

We hadden een bestuursvergadering met Caring Heart for Women and Children (foto 14) en een 
accountantsvergadering (foto 15) en gesprekken met de architect over de ontwikkeling en bouw van 
de nieuwe school in Masuliita zie pagina 8 en 9.

o e g a n d a
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De droom van de lokale bevolking in Masuliita, 
Oeganda is een school en kliniek voor de kinderen. 
Dit leek onmogelijk maar door een donatie werd 
Hart voor Kinderen in het bezit gesteld van een 
bouwkavel ter grootte van ongeveer 4,5 hectare,
nu alweer zo’n 3 jaar geleden. 

Het duurde ruim een jaar om al het papierwerk rond 
te krijgen (de landtitel die aantoont dat je eigenaar 
bent) en een bestuur met Oegandezen op te richten. 
Toen dat was gelukt hebben we dankzij  
donateurs ons akkoord kunnen geven om een 
waterput te slaan en een omheining te bouwen. 

o e g a n d a

Niets blijkt onmogelijk. In samenwerking met de lokale bevolking, die 
hard hebben gewerkt om 40.000 stenen te bakken om de omheining 
te bouwen, zijn we nu klaar om te beginnen aan de volgende fase. 

Tijdens het laatste bezoek in juli aan het landgoed in Masuliita, 
Oeganda werden we verrast en onthaald met een groot feest, waar 
de lokale officials aanwezig waren. We vierden samen met hen en 
de community dat de omheining af was. Een feest ook om Hart voor 
Kinderen te bedanken voor hun inzet om samen met hen de uitdaging 
aan te gaan een school en kliniek te bouwen in dit gebied. We werden 
onthaald met zang, dans, vele toespraken van de officials uit de 
gemeenschap en een feestmaal. Na afloop daarvan liepen we met z’n 
allen rond de omheining. De blijdschap was onvoorstelbaar groot.  
  
         In een toespraak liet Louis de mensen weten om te bidden voor   
         de volgende fase. Hart voor Kinderen heeft dat geld niet en om 
         dat aan te tonen haalde hij zijn lege zakken uit de broek. 
         Dat beloofden ze. 
         
         En zie daar, alweer een groot wonder. We hebben één donateur 
         bereid gevonden om de kosten voor de volgende fase te dekken.  
         Dit is om de elektriciteit naar het land te brengen en aan te 
         leggen en de bouw van de kleuterschool met 6 lokalen te 
         realiseren.  
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o e g a n d a

U begrijpt dat wij nog heel wat meer hulp nodig hebben zoals 
bijvoorbeeld de bestrating of inrichting van de klassen, een 
onderkomen voor de leraren, speeltoestellen en uiteindelijk 
een basisschool en een kliniek, etc.

Wilt u partner van ons worden in de verdere ontwikkeling van 
dit project helpt u dan mee om wat in het begin onmogelijk 
leek mogelijk te maken…
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       In Zuid-Afrika, creëren we pleeggezinnen voor wees- en kwetsbare kinderen 
     en we willen dat onze huizen en families zijn zoals alle andere. Eén van de dingen  
             die van een huis een thuis maken en een gezin compleet kunnen maken, 
                                                            zijn huisdieren…

                                                        De kinderen in deze huizen hebben al veel nare dingen meegemaakt en worstelen met  
                                                       hun trauma’s. Ze hebben moeite om zich te binden en vinden het moeilijk mensen te          
                                                       vertrouwen. Daarnaast zijn ze vaak onzeker en hebben een laag zelfbeeld. 

                                                       Roxy werd als een jonge pup op straat gevonden door één van onze maatschappelijk 
                                                  werkers. Een van onze pleegmoeders vroeg de maatschappelijk werker of Roxy in haar gezin  
                                           mocht komen wonen. Ondertussen zijn de kinderen heel erg gehecht aan Roxy. De jongste in het  
   huis heeft een speciale band met de hond. Voordat Roxy bij het gezin kwam wonen, was hij extreem  
          bang voor honden, maar door Roxy in huis te hebben, kon hij zijn angst voor honden overwinnen, het hielp 
                                   hem om zijn zelfvertrouwen op te bouwen en nu leert hij de verantwoordelijkheid om voor Roxy te 
                                   zorgen. Dat doet hij met veel plezier. 

Huisdieren hebben een goed effect op de kinderen. Als ze verdrietig zijn vinden ze troost bij hun huisdier en dat geeft ze rust. 
De aanwezigheid van dieren werkt heel therapeutisch. Ze kunnen hen knuffelen en knuffels terugkrijgen. Door dit soort 
contact voelen kinderen zich vaak veel sneller een stuk gelukkiger en zitten daardoor beter in hun vel. 

Phoebe de kat werd aan een ander pleeggezin gegeven. De kinderen vinden het heerlijk om de 
poes aan te halen en te knuffelen. Ze is ook een gezellige poes die rust in het huis brengt en zelf ook graag aangehaald wil 
worden.

We moedigen onze pleeggezinnen aan om huisdieren te houden, zodat onze kinderen deze vreugde kunnen ervaren, evenals 
verantwoordelijkheid kunnen leren om voor een huisdier te zorgen.

z u i d - a f r i k a

10



  Onze kinderen:
  Wat de pleeggezinnen in het algemeen betreft…, het gaat goed met de kinderen in de    
  diverse gezinnen die door u gesponsord worden in Zuid-Afrika. We zijn u dankbaar voor   
  uw betrokkenheid en bijdragen waardoor deze kinderen nu een veilig thuis hebben   
  gekregen en zich verder persoonlijk kunnen ontwikkelen. 
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Daniel de dierenfluisteraar
Daniel woont al 4 jaar in een pleeggezin. Hij is elf jaar en heeft al veel mee-
gemaakt in zijn korte leven. Hij is HIV positief geboren en heeft vermoedelijk 
ook Foetaal Alcoholsyndroom vanwege het alcohol gebruik van zijn moeder 
tijdens de zwangerschap. Daniel is door zijn biologische familie verstoten vanwege 
zijn medische problemen. 
Door het gebruik van aidsremmers gaat het weer goed met Daniel. Ook heeft Daniel al 
kanker moeten overwinnen maar gelukkig is zijn kanker in remissie. 
Ondanks alles waar Daniel al doorheen is gegaan, is hij een zachtaardige jongen en 
heeft hij een goede band opgebouwd met zijn pleegmoeder en de andere pleegkinderen 
in zijn huis. Daniel gaat naar een school voor 
leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben. Hier krijgt hij de ondersteuning die 
hij nodig heeft om te leren. 
Daniels grootste gave is zijn liefde voor dieren. De maatschappelijk werkster noemt 
hem de dierenfluisteraar aangezien hij een bijzondere affiniteit heeft met dieren. Eén hond 
uit de straat ligt altijd buiten zijn huis op hem te wachten. Als hij ‘s morgens naar school 
gaat en ook weer als hij thuiskomt. De twee zijn erg aan elkaar gehecht en brengen vele 
uren samen door. Het is prachtig te zien hoe de hond een positieve invloed heeft op Daniel.
Later hoopt Daniel ook met dieren te kunnen werken, want dat doet hij het allerliefste!
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Gezin sponsoring

Elk kind verdient het om in 
een gezin op te groeien, 
liefde en zorg te ervaren. 
Daarom ondersteunt 
Hart voor Kinderen 
pleeggezinnen waar 
kinderen die geen familie 
hebben in kunnen worden 
opgenomen.

Help ons om een pleeggezin te 
onderhouden en wordt donateur. 
Dat kan al voor € 9 per maand. 
U draagt dan samen met andere 
donateurs bij aan de kosten voor het 
dagelijks levensonderhoud zoals voeding, 
onderdak (inclusief huur, gas, water, licht), 
onderwijs en medische zorg. 

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

Donateurs ontvangen één keer per jaar een update over het gezin 
dat zij sponsoren.

Help een kind aan onderdak en onderwijs 
Dat kan al voor 0,30 ct per dag

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

Zuid-Afrika en Haïti
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                 Onderwijs is voor         
            kinderen de enige 
           kans op een betere 
           toekomst. 
                    Daarom helpt Hart    
                              voor Kinderen arme en 
                                                                                                                   kwetsbare kinderen in 
                                                                                                                 Oeganda naar school te gaan. 

           
             De kinderen krijgen op school 
                  naast goed onderwijs drie 
                           maaltijden per dag, een schoon 
                         bed, kleding, medische zorg, 
                                                                         veiligheid en liefdevolle verzorging.  
                            Met uw steun helpt u indirect ook hun 
                                    eventuele familie.

                        Help ons en wordt donateur voor € 9 per maand. 
                                                Samen met andere donateurs helpt u de cirkel van 
                                                                        armoede te doorbreken en krijgt een kansarm kind de                 
                                                                    kans op onderwijs.
 

                                                        Donateurs krijgen één keer per jaar een update over het kind 
                                                     dat zij sponsoren.

Kind sponsoring

Help een kind aan onderdak en onderwijs 
Dat kan al voor 0,30 ct per dag

Geef kansarme kinderen de warmte van een gezin… 
Dat kan al voor 0,30 ct per dag 13

    oeganda
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Op 12 januari 2010 werd Haïti zwaar getroffen door een 
aardbeving. Het natuurgeweld had rampzalige gevolgen. 
Twee- tot driehonderdduizend mensen vonden een 
plotselinge dood. Anderhalf miljoen mensen werden 
dakloos. Ook de materiële schade was onvoorstelbaar. 
De internationale compassie voor en solidariteit met 
Haïti waren groot. En de ambitie was enorm: 
‘We gaan Haïti beter terugbouwen.’ 

H a ï t i

Gewelddadige protestgolf Haïti. Geteisterd en getergd 
door stijgende kosten voor levensonderhoud, brand-
stofschaarste, corruptie, bendegeweld, politiek en 
economisch wanbeleid, bepalen duizenden 
demonstrerende burgers nu het straatbeeld op Haïti. 
De Haïtianen zijn boos om de slechte staat van het land 
en willen dat de president, Jovenel Moïse, vertrekt. 
De oppositie riep de Verenigde Staten en de Verenigde 
Naties op om hun steun aan Moïse in te trekken. 
Honderden miljoenen, bestemd voor economische en 
sociale projecten, zouden door hem en andere politici 
in eigen zak zijn gestoken. De president ontkent.

In November 2019 staan nieuwe 
parlementsverkiezingen 
gepland maar op het moment
van het schrijven van deze 
nieuwsbrief is het nog 
onzeker of er iets gaat 
gebeuren.
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We zijn dankbaar dat de kinderen op het kinderdorp 
Bon Repos veilig zijn. De muren waar achter zij wonen 
zijn hoog en er is goede beveiliging aanwezig. 
Johan Smoorenburg vertelde dat de school wel 
gesloten is op dit moment. De leraren kunnen 
niet bij de school komen. Het is te gevaarlijk.
Gelukkig is het nog steeds mogelijk geweest 
de kinderen op het kinderdorp eten te geven. 
Het is improviseren. Brood is bijvoorbeeld 
vijf keer duurder geworden en er zijn niet 
altijd bonen maar rijst is er nog voldoende. 

H a ï t i

Voor de kinderen die we ondersteunen op de school in Cité Soleil (op de 
vuilnisbelt) is het normaliter al gevaarlijker op straat. De school is af en 
toe wel even open en moet dan toch weer sluiten. Dat alles totaal 
             afhankelijk van de onrust op straat. 

  Zelfs op het platteland waar het normaal 
  tijdens eerdere protestperiodes rustig bleef    
     merkten de leraren deze keer wel iets 
       van de boosheid van de Haïtianen. 
        Marijke Zaalberg van de school Ecole  
         Soleil d’Hollande vertelde dat er door 
         enkele relschoppers een barricade was 
          opgeworpen voor haar school. 
           Na gesprekken met deze jongeren is de  
             rust weer teruggekeerd. De kinderen  
              kunnen hier gelukkig wel naar 
               school. 15



o e g a n d a

Naast de ondersteuning van financiële middelen en het opzetten van projecten, vindt 
Hart voor Kinderen het belangrijk dat vrouwen de kennis en kracht krijgen om zelfstandig 
hun toekomst te verbeteren. Dit doen we door middel van het opzetten van microkrediet 
projecten en klassikale trainingen. Dat motiveert en verbindt en maakt mensen die in 
armoede leven weer trots. Het geeft hen de moed en hoop dat ze een bijdrage kunnen 
leveren om hun cirkel van armoede te doorbreken. 
-Interview met Madina-

Welke vrouwen mogen meedoen en een opleiding volgen?
Madina: Voornamelijk alleenstaande moeders, tienermoeders, meisjes die een schoolopleiding niet 
kunnen volgen omdat ze geen geld hebben. 

Hoe lang duurt een opleiding?
1 De kapstersopleiding duurt ongeveer een jaar, 3 halve dagen in de week
2 De kleermakersopleiding duurt anderhalf jaar ook 3 halve dagen in de week

Wat gebeurt er na de opleiding?
Sommige vrouwen zoeken een baan bij een kapsalon en proberen zo nog meer te leren over het vak 
en natuurlijk geld te verdienen om hun gezin te onderhouden. Op dit moment hebben we een 
kapsalon van Hart voor kinderen die volop in bedrijf is en waar verschillende vrouwen werken. 
Een 2e kapsalon staat nog in de kinderschoenen maar ook daar kunnen we binnenkort weer enkele 
vrouwen plaatsen. Een paar andere vrouwen hebben inmiddels een naaimachine en zitten aan de 
kant van een drukke weg (zie foto) en proberen zo hun klandizie op te bouwen.

De opleidingen zijn gratis hoe werkt het microkrediet?
Na de kappersopleiding kunnen de vrouwen een jaar lang werken aan de opbouw van hun bestaan. 
Na een jaar betalen de vrouwen die in de kapsalons van Hart voor Kinderen werken elke maand 
een klein bedrag aan ons om zo de kapsalon terug te betalen. Op die manier hopen we weer nieuwe 
kapsalons te kunnen opstarten. De vrouwen die een naaimachine hebben ontvangen krijgen 12 
maanden de tijd om de machine af te betalen.

Hoeveel vrouwen hebben inmiddels al een opleiding ontvangen?
Zo rond de 40 vrouwen hebben een opleiding afgerond. En 30 vrouwen ontvangen op dit moment 
een opleiding.

De blijdschap is groot. De kans die deze vrouwen krijgen om onafhankelijk te kunnen zijn 
en de cirkel van armoede te doorbreken hadden ze nooit verwacht te mogen meemaken.  
Uit dankbaarheid helpen zij dan ook graag mee met de diverse andere projecten zoals het 
planten van bomen op ons nieuwe terrein, het uitdelen van de matraspakketten, de opvang 
van de weeskinderen in de schoolvakanties, hulp bij het maandverband project etc.
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i n d i al e s o t h o

Ook in Lesotho vieren de kinderen kerstfeest. Vol spanning wordt 
daar elk jaar naar uitgekeken. Onder de kerstboom (zie foto) liggen 
de cadeautjes. De kinderen worden tijdens het kerstfeest een voor 
een naar voren geroepen. Ze kregen allemaal nieuwe kleding: 
voor hen een      kostbaar geschenk. Dank u wel!

         De hartelijke groeten
         Nthabiseng

Jojanneke bekend bij ons van haar werk als verpleegkundige op het kinderdorp 
Bon Repos in Haïti vroeg nu hulp voor haar werk in Mumbai. 
Zij vertelt: “Indiërs die in sloppenwijken leven hebben nauwelijks toegang tot 
de gezondheidszorg in hun eigen land; velen hebben geen geboortecertificaat 
of hebben een andere nationaliteit en kunnen daarom geen aanspraak maken op 
gezondheidszorg voor zichzelf.
Afgelopen dagen hebben we medische kampen (op verzoek van een christen-
gemeente in Mumbai) ingericht op diverse plekken in de sloppenwijken van 
Mumbai en hulp aangeboden. Per dag hebben we rond de 300 patiënten gezien. 
Ons team bestaat uit 5 verpleegkundigen, een apotheker en 3 artsen.  
 
Veel lichamelijke problematiek die we in de sloppenwijken tegenkwamen 
zijn gerelateerd aan zeer matige tot geen hygiëne. Denk aan luizen, schurft,
huiduitslag, huidinfecties, abcessen, wormen, ontstoken ogen, keel, 
neus en oorproblemen. Maar ook reguliere fysieke klachten als 
hoge bloeddruk, slecht gecontroleerde suikerziekte, ogen met 
staar en bloedarmoede hebben we gezien en gelukkig voor de 
patiënten kunnen behandelen. 
Door de hulp van dit initiatief krijgen velen wel toegang tot 
gezondheidszorg inclusief follow up.”

Dankzij u was het mogelijk haar met een bijdrage voor een 
kindertehuis en de medische kampen te ondersteunen.
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Britt en Lars van Eijk vertrokken afgelopen zomer 
met World Servants voor een werkweek naar Malawi, 
een van de armste landen ter wereld. Na afloop van 
de reis hield Louis Pool een kort interview met hen. 

Louis: Kunnen jullie je even voorstellen en vertellen 
waar jullie naartoe zijn geweest?
‘Wij zijn Lars en Britt, 18 en 16 jaar oud. Afgelopen zomer 
zijn wij, samen met 38 anderen naar Kamatimba, Malawi 
afgereisd om daar vrijwilligerswerk te doen. Mede dankzij 
Hart voor Kinderen die ons met een kleine bijdrage heeft 
gesponsord konden wij met deze reis meegaan. 
Het was een hele mooie ervaring die we zeker nooit 
zullen vergeten. Vooral omdat het heel bijzonder was om 
te zien hoe die mensen zo gelukkig zijn terwijl zij (in onze 
ogen) zo weinig hebben.

Louis: Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt en 
wat zal je altijd bijblijven?
Britt: Wat ik nooit zal vergeten is hoe blij en vrijgevig de 
mensen daar zijn. Na bijvoorbeeld een huisbezoek kregen 
we een schaal met noten mee als bedankje terwijl ze zelf 
eigenlijk niet genoeg te eten hebben. Dat vond ik heel 
mooi. Wat ook veel indruk op mij heeft gemaakt is dat de 
mensen uit het hele dorp zelf ook meehielpen met het 
bouwen.
Lars: Wat op mij een grote indruk heeft achtergelaten 
waren de douches daar, als het echte douches te noemen 
zijn. We moesten namelijk een emmer vol water pompen 
en dan met kleine bekertjes dat behoorlijk koude water 
over ons heen gooien en zo moesten wij ons dan 
dagelijks na het bouwen wassen. 

Louis: Kun je arm zijn in een rijk land en rijk zijn in 
een arm land? Hoe heb je dat ervaren?
Britt: Ik denk dat de mensen die wij arm noemen op een 
bepaalde manier wel rijk zijn.  Op het project mochten we      
ons mobieltje niet meenemen, dat vond ik zelf best wel 
fijn, want daardoor ga je meer met mensen praten. 

Ik denk doordat zij juist geen schermpjes hebben en 
niet op de hoogte zijn van al het nieuws op de wereld 
ze een stuk rijker zijn. Terwijl dit ons, zij het op een 
andere manier, arm maakt ondanks dat we best wel 
‘rijk’ zijn. De mensen in Kamatimba zijn rijk ondanks 
dat ze niet veel hebben. Daar kunnen we een voorbeeld 
aan nemen.  

Louis : Kun je zo’n werkervaring in een derde 
wereld land aan anderen aanbevelen en waarom 
zouden zij het ook moeten doen? 
Lars: Het was een geweldige ervaring en ik zou zo’n 
soort reis zeker aanraden aan andere jongeren. 
Het is heel gaaf om met een groep jongeren naar een 
ver, totaal ander land te reizen en samen dit gave, 
maar zeker ook wel confronterende avontuur, 
te beleven.
Britt: Ik raad het anderen ook aan om aan zo’n project 
deel te nemen. Het is een hele mooie ervaring waar je 
zelf ook echt deel van uitmaakt. Ik vond het vooral gaaf, 
dat we niet in een hotel sliepen. Daardoor hadden we 
het gevoel dichter bij de dorpsbewoners te staan. 
We hadden geen stromend water en ook geen 
douches, de wc was een gat in de grond en we sliepen 
in schoollokalen. Om zo te leven als deze mensen 
maakte het wel een onvergetelijke ervaring. Je komt 
niet even om te helpen en dan weer terug te komen 
op je eigen kamer met een bed en een kraan. 
Je ondervindt letterlijk hoe het is om te leven zonder 
water uit een                 kraan en zonder een toilet 
zoals wij dat                   kennen.
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Kerken
We zijn dankbaar en blij dat 
diverse kerken en gemeentes ons 
helpen in de zorg voor de 
kinderen. We krijgen van tijd tot 
tijd opbrengsten van collectes. 
Dank u wel!  Ook kinderen 
helpen actief mee met allerlei 
acties. De kinderen vanuit de 
gemeente Siloam in Ede haalden 
maar liefst € 1141,96 op voor 
matraspakketten. De kinderen 
van de Openhof kerk in Aalsmeer 
voeren op dit moment actie voor 
naaimachines. 
Dank u, dank jullie! 

Bijbelverhalen op een 
flanelbord
Grace Koelewijn van de Kimbilio school in   
            Oeganda was blij met de koffer vol 
            Bijbelverhalen in vilt figuren die op een  
            flanelbord aan de kinderen getoond 
                 kunnen worden. Een mooie donatie 
                    van een donateur uit Nederland.

WK adoptiekids voetbaltoernooi 
Wereldkampioenschap tussen adoptiekinderen die voor hun 
geboorteland uitkomen in Voetbalteams. 1050 deelnemers bij 
deze 10de editie. In tien jaar tijd een daverend succes geworden. 
Hier vertegenwoordigde Marije Prudon Hart voor Kinderen met 
een mooie 
stand.

Kaarsjesavond 
Nieuwpoort
Opnieuw verlicht Arie Verhoef 
op Woensdag 11 dec. 2019: 
19:00 - 21:00 uur;
op spectaculaire wijze zijn 
huis. Ongekend in Nederland! 
Toegang vrij, een donatie voor 
Hart voor Kinderen is welkom. 
Kom dat zien.
Liesdel 2 in Nieuwpoort

(Vorig jaar werd er maar liefst 
€ 650,00 opgehaald) 

Sint intocht in Hilversum 

Tijdens dit spannende kinderfeest in 
november mochten we op een groot scherm 
ook cadeaus vragen voor de kinderen in 
Oeganda.
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Kerken
We zijn dankbaar en blij dat 
diverse kerken en gemeentes ons 
helpen in de zorg voor de 
kinderen. We krijgen van tijd tot 
tijd opbrengsten van collectes. 
Dank u wel!  Ook kinderen 
helpen actief mee met allerlei 
acties. De kinderen vanuit de 
gemeente Siloam in Ede haalden 
maar liefst € 1141,96 op voor 
matraspakketten. De kinderen 
van de Openhof kerk in Aalsmeer 
voeren op dit moment actie voor 
naaimachines. 
Dank u, dank jullie! 

De oproep Kom zelf in Actie heeft ook 
gevolg gekregen. Geweldig als mensen 
in het land zomaar spontaan ervoor 
kiezen om op hun eigen verjaardag, 
jubileum, donaties voor de kinderen te 
vragen. Geen woorden genoeg om u 
allen daarvoor te danken. Dank!

Met de supactie van Marco en zijn
team over de Rijn is via Hart voor 
Kinderen 1175 euro opgehaald voor een 
kinderopvangcentrum in Wit-Rusland. 
Iedereen bedankt voor zijn of haar 
bijgedragen.

Ambassadeur Marco van 
den Berg

dankuwel

Hart voor Kinderen Kaartenactie
 Mooie handgeschilderde kaarten uit Musselkanaal 
kunt u bestellen bij:
https://www.fotostudio-outside.nl/hart-voor-kinderen-
kaarten-aktie/

Kom zelf in actie! 
Regelmatig  worden er initiatieven gelanceerd door mensen die ons 
werk steunen. Ook u kunt daar misschien wel aan meedoen. U kunt 
bijvoorbeeld met uw huwelijksjubileum, werkjubileum of verjaardag in 
plaats van cadeautjes geld in zamelen 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 betere toekomst bieden! 

Op deze twee pagina’s kunt u al lezen wat er allemaal wel niet wordt 
bedacht en gedaan. U kunt natuurlijk ook een evenement organiseren 
door bijvoorbeeld in actie te komen voor Hart voor Kinderen door een 
sponsormarathon, supwedstrijd of een benefiet-volleybalwedstrijd te 
organiseren. 
Misschien heeft u zelf wel een mooi talent of een geweldig idee wat u 
zou willen inzetten om een bijdrage te leveren. We vinden het juist leuk 
als u met een origineel idee komt of een unieke actie weet te verzinnen! 

We helpen u graag om het op te zetten en met uw actie echt een verschil 
te maken in de levens van kinderen in nood.

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 daadwerkelijk bijdragen aan een betere 
wereld, 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 gegeven zijn. 

Stichting Hart voor kinderen is een Erkend 
Goed Doel. Wat betekent dat? 

Uw donatie is dan in zijn geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. 
U hoeft niet langs een notaris voor een overeenkomst. U bent als 
partner meteen verbonden aan onze missie en ons werk. 

Steun Hart voor Kinderen voor minimaal 5 jaar en ga voor meer 
informatie naar Hartvoorkinderen.nl/periodieke-schenking-legaat 

Nalatenschap of erfstelling

Naast een periodieke schenking kunt u ons werk ook als erfstelling in 
uw testament gedenken. Voor meer informatie kunt u ons telefonisch 
bereiken op nummer 035-7721104. Wanneer u dat wenst kunnen 
we ook een afspraak maken om bij u op bezoek te komen.

De voordelen van periodiek schenken:   
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*NB De aanbieding geldt zolang de 
voorraad strekt en laat u verrassen 
door de kleur die wij voor u kiezen. 

Heeft u binnenkort een feest 
en zoekt u originele 
versiering die gelijk het 
goede doel dient……..
denk dan eens aan onze 
lampenkapjes. 
Er is een kerst en een 
vrolijke kinderversie.

Met deze lampenkapjes 
kunt u uw kamer 
feestelijk versieren of uw 
gasten een leuke 
herinnering mee geven en 
gelijk ons werk onder de 
kinderen bekendmaken. 

Bestellen:

25 lampenkapjes voor € 7,00 
100 lampenkapjes voor € 25,00 
ga naar onze website
www.hartvoorkinderen.nl/
webwinkel/diversen

Word u nog voor de kerst dit jaar donateur 
van Hart voor Kinderen? 
             
Dan ontvangt u een prachtige portia 
armband gratis* 
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Het geefgedrag van Nederland verandert….   
Na een lezing over het geefgedrag in Nederland onderbouwd met 
cijfers van de Erasmus universiteit blijkt dat Nederlanders zich 
steeds minder en korter willen committeren aan een goed doel.
Dat merken wij bij Hart voor Kinderen natuurlijk ook. Zo doemde 
het volgende spookbeeld vertolkt in in een korte parabel bij mij 
op: 

Het is ‘s middags vijf uur en in Zuid-Afrika begint het al te 
schemeren. Meestal is het om een uur of zes wel donker. 
Een voor een druppelen de jongste kinderen van het pleeggezin 
in een dorp in Zuid-Afrika het gezinshuis binnen. De jongsten 
hebben buiten heerlijk kunnen spelen maar hebben inmiddels wel 
trek gekregen. Een van de kinderen roept: 
“Mama, wat eten we vanavond?”
Mama zit verdrietig op de bank en angstig voor zich uit te staren. 
Ze valt even stil. Mama, roept het jongetje weer: 
“wat gaan we nou eten?” 
Ze roept de kinderen bij zich en de twee jongsten kruipen bij haar 
op schoot. Ze vertelt hen: mama heeft nog niet gekookt. Ik wilde 
vanmiddag naar het dorp gaan om eten te halen maar het geld 
was op. Een van de zes kinderen riep: 
“Maar mama, hoe kan dat nou?” 
De kinderen keken beteuterd naar elkaar en zeiden: 
“Wie helpt ons dan?”
De buitendeur gaat opnieuw open en nog twee kinderen in de 
leeftijd van 8 en 10 jaar komen binnen en vliegen mama in de 
armen. “Wat is er aan de hand jongens”, vraagt mama. 
De kinderen antwoorden snikkend: “de juffrouw heeft gezegd dat 
we morgen niet meer naar school mogen komen.” We moeten 
eerst weer schoolgeld meenemen. Mama wordt steeds angstiger. 
Tja, mompelt ze, dat geld is er ook niet. 
Ze denkt na over haar situatie. De kinderen hebben geen vader en 
zij heeft haar handen vol aan de opvoeding. Dat is haar opdracht: 
een betere toekomst voor deze kwetsbare kinderen. 
Trouwens een bijbaantje is niet zomaar te vinden. Ze is goed met 
kinderen maar heeft zelf nooit een opleiding gehad. 
Inmiddels wordt het steeds donkerder in de huiskamer en tegen 
één van de twee kinderen die net binnenkwam vraagt ze: 
“Wil jij voor mama het licht even aandoen?”
Het jongetje schakelt aan de knop maar er komt geen licht. 
Hij schakelt nog eens, en nog eens maar het blijft donker. 
Mama, roept hij, heeft dat ook te maken met dat er geen geld is? 
Ja, zegt ze, dan hebben ze vandaag ook het licht, gas en water 
afgesloten. Mama is ten einde raad en weet niet hoe het nu verder 
moet. Ze roept ze allemaal aan tafel en zegt: 
“Lieve kinderen, mama heeft op dit moment geen oplossing. Maar 
onze hemelse Vader wel. Zullen we samen bidden dat er een 
oplossing komt?” 

Een zielig verhaal? Het is wel een gedachte die me regelmatig 
bezig houdt. Er zijn wel 500 kinderen in diverse landen die op ons 
rekenen. En wat kan ik anders doen dan de moeder uit dit 
verhaal? Ik wens u een gezegend kerstfeest. Het feest rondom het 
Kind uit de kribbe. 

Louis Pool 
Initiatiefnemer Hart voor Kinderen
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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 3 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. 
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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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