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*Mondkapjes kunnen afwijken van het voorbeeld aangezien 
deze handgemaakt zijn

Wellicht overweegt u ons op te nemen in uw testament… 
Naast een periodieke schenking kunt u ons werk ook als erfstelling
in uw testament gedenken. 

Mocht u daar hulp bij nodig hebben dan helpen wij u graag.  
U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 035-7721104. 
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 fiscaalnummer van 
                      Stichting Hart voor Kinderen: 819525339.
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U kunt bij Hart voor Kinderen exclusieve mondkapjes 
voorzien van elastiek bestellen voor het goede doel. 

De mondkapjes (niet medisch) zijn gemaakt van 
Afrikaanse stof. Er is een opening aan de bovenkant van 
het mondkapje om een filter in te brengen (niet meegeleverd). 
De opbrengst van de mondkapjes is voor onze Voedselpakketten 
actie. Ze kosten €10,- per stuk excl. verzendkosten. 
Levertijd van 2 weken. OP = OP 

1. Blauw/groen*
2. Donkerbruin*
3. Roze*  

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

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

        Ook kunt u besluiten om uw gift te verhogen zonder dat het u netto  
        meer kost.

        U hoeft niet langs een notaris voor een overeenkomst. 

        U zorgt voor structurele financiële steun. 
        Doordat wij gedurende een langere periode zeker zijn van uw steun,
        hebben wij meer zekerheid voor het bekostigen van langlopende  
        projecten.
          
        Steun Hart voor Kinderen voor minimaal 5 jaar en ga voor meer  
        informatie naar Hartvoorkinderen.nl/periodieke-schenking-legaat.html
        of bel ons op tel: 035-7721104



Voorwoord
‘The openness of 
our hearts and mind 
can be measured 
by how wide we 
draw the circle of 
what we call family’
-Mother Theresa   

Deze mooie quote van 
Moeder Theresa laat me 
denken aan de gebeur-
tenissen van dit jaar. 
Met elkaar kwamen we hier 
in Nederland en daarbuiten 
voor allerlei uitdagingen te 
staan en leerden we al snel 
dat in de landen waar we 
hulpverlenen een lock-
down, geen werk en geen 
voedsel betekent en dat 
er snel gehandeld moest 
worden. 

we omarmden met elkaar 
de allerarmsten als ‘familie’ 
en gaven voedsel. 
Dank u wel!!!

Op de pagina’s 5 en 6 van deze nieuws-
brief leest u allerlei publicaties over wat 
Covid-19 doet in ontwikkelingslanden en 
wat de verwachtingen zijn. Ondanks die 
berichten laten we ons niet ontmoedigen 
vandaar dat wij u op de andere pagina’s 
het feest van de Hoop laten zien. 
We zijn dankbaar want wat zijn er veel 
donaties voor voedsel binnengekomen.

Wat een feest is het om elke keer weer 
de blijdschap van de mensen te zien 
wanneer er weer voedsel uitgedeeld 
kon worden. Er werd gezongen, 
gedanst en gedankt. 
De blijdschap is onbeschrijfelijk. 
En hoop is zo belangrijk! Men schreef 
die woorden letterlijk op borden van 
karton. ‘You gave us hope”. 
Wat belangrijk is zeker onder deze 
omstandigheden dat we elkaar blijven 
zien en elkaar niet in de steek laten.

Wat geweldig dat u als sponsor van een 
kind of gezin de kinderen bleef steunen 
waardoor zij naast voedsel ook onder-
wijs (zij het op andere wijze) konden 
blijven ontvangen. 
Gebrek aan onderwijs heeft een negatief 
effect op het verdienvermogen voor de 
rest van je leven, las ik ergens. 
Hierdoor wordt het ontzettend moeilijk 
om aan extreme armoede te ontkomen. 
Daarom is het zo mooi dat er toch
lespakketten in de hutjes werden 
rondgebracht. Hutjes met vaak 1 ruimte 
waar geslapen, gekookt en geleefd 
wordt met meerdere kinderen. 
Dat maakt het maken van huiswerk 
lastig, maar de kinderen willen zo graag 
leren en doen hun best.

Op het moment van mijn schrijven zitten 
we nog in de 2e coronagolf en zijn de 
kerstdagen in zicht. Met de kerst vieren 
we dat het kerstkind voor ons naar de 
wereld is gekomen… Wij mogen ook Zijn 
handen en voeten zijn en zorg dragen 
voor onze ‘familie’ in de wereld zoals 
Moeder Theresa dat ook zo mooi heeft 
gezegd. Laten we samen deze kerst 
hoop geven aan de allerarmsten. 
Dank u voor al uw liefde en hulp. 
We wensen u gezegende kerstdagen en 
vooral ook een gezond nieuwjaar. 

Erna Neuteboom 
Initiatiefnemer 
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Het nieuws in de wereld staat bol over het Coronavirus COVID 19. 
Om de ernst van de gevolgen vooral voor de ontwikkelingslanden te 
benadrukken hebben we een aantal van die berichten uit de pers 
en media verzameld in een soort van knipselkrant. 
De berichten roepen op tot bewustwording en medeleven, tot reflectie 
en gebed en tot de handen uit de mouwen steken… Wij hier, zij daar…  

Covid-19 veroorzaakt emotionele nood bij 91 procent van de kinderen in de 
ontwikkelingslanden….
World Vision heeft onderzoek gedaan naar het effect van Covid-19 op kinderen in 
ontwikkelingslanden. Het onderzoek laat zien dat kinderen bezorgd en verontrust zijn. 
Ze vinden dat ze onevenredig getroffen worden. Eerst de Ebola en nu de Corona… 
In alle dertien landen benadrukten de ondervraagde kinderen drie belangrijke factoren 
die hun levens ingrijpend hebben veranderd, namelijk: onderbreking 
van het onderwijs, emotionele nood vanwege social 
distancing en de toenemende armoede.
Miljoenen kinderen missen hun schoolmaaltijd en ze 
vertellen dat het contact met veel vrienden en 
familieleden is verbroken. Dat leidt tot verwarring en 
wanhoop, aldus Dana Buzducea. (Bron World Vision) 

Goede Doelen zijn te belangrijk om te falen… 
De Covid19 pandemie blijkt een enorme catastrofe te zijn. 
Bovenop het tragische verlies van zo veel levens en het 
gevecht van de mensen die herstellende zijn van de ziekte, 
zijn de sociale en economische consequenties onthutsend. 
Het werk van goede doelen organisaties kan hierbij niet van 
groter belang zijn… Maar krijgen zij voldoende hulp om 
hun missie voort te kunnen zetten? (Bron: Daryl Upsall en 
Jorge Hernando) 

Afrika heeft de komende 3 jaar 1,2 biljoen dollar nodig 
om de coronaschade op te vangen… 
Dat meldt IMF (Internationaal Monetair Fonds) voorzitter 
Kristalina Georgieve. Net als in andere delen van de wereld 
wordt Afrika hard geraakt door de corona crisis. 
De corona-uitbraak heeft een eind gemaakt aan jaren van 
flinke economische groei op het continent. 
Volgens de Wereldbank lopen 43 miljoen Afrikanen het risico 
om in extreme armoede te belanden. De pandemie is niet 
voorbij, tot het overal voorbij is, aldus IMF Hoofd Kristalina. 
‘Iedereen van ons, zowel landen als instituties, moeten meer 
doen om Afrika door de volgende fase van de coronacrisis te 
helpen.’ (Bron Linkedin) 
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Honger dreigt voor miljoenen in Afrikaanse steden 

door corona-lockdown

De honger neemt toe in de Nigeriaanse stad Lagos en 

andere grote steden, waar geen of bijna geen sociaal 

vangnet is om de armsten te beschermen tegen de 

economische gevolgen van de Covid-19 -pandemie.

Volgens het Wereld Voedsel Programma (WFP) van 

de Verenigde Naties is zeker 20% van de 1.2 miljard 

inwoners van Afrika al ondervoed, het hoogste 

percentage ter wereld. 

De combinatie van wijdverbreide armoede, afhanke-

lijkheid van voedselimport en prijsstijgingen door de 

epidemie kan dodelijk blijken wanneer er niet snel 

wordt ingegrepen. (Bron NU.nl)  

             Zonder steun rijke landen 
             wordt coronacrisis een ramp voor Afrika… 
             Laurent Bossard is al jaren betrokken bij de 
economische ontwikkeling van Afrika en voorziet, 
zonder hulp, een tragedie van ongekende omvang. 
  “De recessie in Afrika zal erger zijn dan de financiële crisis 
  van 2008, zegt hij vanuit Frankrijk.(Bron Laurent Bossard – 
Trouw) 

Een ramp in India vanwege Corona 

Op 26 maart werd in India een volledige lock-down afgekondigd. Alle fabrieken, 

kantoren, scholen, winkels. De bouw, transport en andere diensten werden gesloten. 

Dit veroorzaakte paniek. Voor de 40 miljoen dagloners in India is dit rampzalig. 

Onder de 176 miljoen Indiërs die al onder de armoedegrens leven, worden vooral de

kinderen het zwaarst getroffen. De meeste gezinnen kopen hun voedsel op de 

  dorpsmarkt. Maar zonder dagloon kunnen ze zelfs dat niet meer doen. 

  (Bron Abba Child Care) 

            Veel meer armen door pandemie… 

     
    Ik ken in Nigeria niemand die sinds 

februari salaris heeft ontvangen zegt 

Rebecca Enobong. Het aantal mensen dat 

van minder dan 1,90 dollar per dag moet 

leven, neemt als gevolg van de Corona voor 

het eerst in lange tijd weer sterk toe. 

De laatste 25 jaar ging het de goede kant op. 

Beetje bij beetje nam de extreme armoede 

in de wereld af. Aan die jaren van vooruit-

gang maakt de pandemie abrupt een 

einde… 

(Bron: Maral Noshad Shariff -  

    NRC Weekend) 

Solidariteit stopt niet bij de grens…    De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) pleit voor 

     steun aan kwetsbare landen en groepen wereldwijd. 

“  De crisis raakt ons in het hart en doet een klemmend 

   beroep op onze solidariteit” schrijft de AIV. 
       Die steun aan andere landen is in ons 
 eigen belang. De coronacrisis is in eigen 
 land niet voorbij zolang ze elders in de 
   wereld voortwoekert. Het AIV geeft aan 
             dat we niet kunnen toelaten dat de 
              zwakste schakel ook relatief het 
             hardst geraakt wordt. Hulp aan 
              ontwikkelingslanden is brood nodig. 
                                                            (Bron AIV)  

De grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog

Het Rode Kruis vreest dat de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zorgt voor een 

humanitaire ramp. Volgens het hoofd van de hulporganisatie stevenen we zelfs af op de 

grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog.

(Bron Het Rode Kruis)  



Hieronder leest u een aangrijpende brief van ons contactpersoon 
Madina Ubuule uit Kampala Uganda. Zij uit daarin haar grote dankbaarheid 

voor het ontvangen van de voedselpakketten.

Iedere donateur of kerkgemeenschap, ook u die anoniem gegeven heeft, 
heel hartelijk bedankt voor uw vrijgevigheid!

 De nood voor voedsel is nog steeds groot en we hopen dat u ook voor de 
komende kerstperiode nog mee wil helpen. Zie onze 2e Coronagolf kerstactie.

U kunt hiervoor ook de bijgevoegde machtigings-of acceptgirokaart 
gebruiken. Dank u wel!

o e g a n d a
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DANKBRIEF

Aan: HART VOOR KINDEREN,
        Hilversum Nederland

Geachte heer/ mevrouw,

Namens Caring Heart for Women and Children wil ik de sponsors van stichting Hart voor 
Kinderen in Nederland hartelijk bedanken voor de door hun getoonde liefde.  

De angst voor het onbekende is de grootste bedreiging voor de mensheid. 
Terwijl Oeganda vanwege Covid-19 werd afgesloten, werden heel veel mensen 
overgelaten aan de genade van God en van de regering. Maar toen dagen in weken en 
maanden veranderden, waren heel veel mensen niet langer bang voor de onzichtbare 
ziekte; het belangrijkste voor hen was hun volgende maaltijd. 

Gezinnen begonnen te overleven i.p.v. leven. Eén maaltijd per dag was genoeg, 
maar wat doe je als zelfs die ene maaltijd een droom wordt? De mensen leefden in 
angst voor morgen omdat honger verschrikkelijk is. Ouders keken hopeloos toe hoe hun 
kinderen om voedsel vroegen. Maar net toen de meesten van hen het opgaven, 
kwam er hulp. Net zoals de Bijbel zegt: "Want ik had honger en u gaf me te eten ..."  
        Mattheus 25: 35-40. 

De vreugde die de mensen toonden toen ze de noodhulp voedselpakketten kregen, is 
niet uit te leggen. Oude mensen huilden van vreugde en moeders slaakten een zucht 
van verlichting wetende dat hun gezin weer een kans heeft gekregen om te leven.
Zoals de zon opkomt in de morgen, kregen de families van kakiri, kaliiti, lugeye, 
masuliita kikubampanga en Ssowe eiland weer hoop.
Niemand zou een dag zonder eten moeten ervaren. Zonder voedsel verdroogt de ziel 
en het maakt niet uit hoeveel je God om slaap smeekt, je kunt gewoon niet slapen. 
Honger is kwellend en een pandemie als geen ander.

We zijn u voor altijd dankbaar voor de onzelfzuchtige en vrijgevige mensen die, 
zelfs toen de meeste economieën stilstonden deelden van wat ze hadden. Door uw 
gaven en opoffering kregen kwetsbare mensen, kinderen en vrouwen hoop op een 
volgende dag. Vanwege uw giften gingen gezinnen die avond naar bed zonder bang 
te zijn voor nachtmerries. Dankzij u hoefden gezinnen niet de hele nacht op een lege 
maag te huilen en werden moeders de pijn bespaard van het kijken naar hun kinderen 
die om voedsel bedelden. Een ‘dank u wel’ is nooit genoeg, want wat zeg je tegen 
iemand die je leven heeft gered en je de kans heeft gegeven om nog een dag te leven?

We kunnen alleen maar bidden dat God uw gevende handen blijft zegenen. 
Wie weet hoe onze morgen er uitgezien zou hebben als de voedselhulp niet 
was gekomen? God zegene u rijkelijk. 
      
Veel zegen,
Naluwooza Madina Buule
Directeur HFWC Oeganda



Hieronder leest u een aangrijpende brief van ons contactpersoon 
Madina Ubuule uit Kampala Uganda. Zij uit daarin haar grote dankbaarheid 

voor het ontvangen van de voedselpakketten.
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In Oeganda kunnen de kinderen uit ons sponsor-
programma nog steeds niet naar school. 
De scholen konden we wel ondersteunen met de 
nodige aanpassingen zoals bijvoorbeeld met voor-
raden maskers en thermometers. Er is een grote 
watertank gebouwd en er zijn bij elk klaslokaal 
geulen gegraven voor water toe en afvoer zodat de 
kinderen goed hun handen kunnen wassen. 

o e g a n d a

Huiswerk maken
De kinderen krijgen naast de voedselpakketten 
en andere zorg die nodig is, ook regelmatig hun 
schoolwerk thuis. Het huiswerk thuis maken 
is niet eenvoudig omdat de kinderen die we in 
Oeganda sponsoren allemaal in 1-kamer huisjes 
wonen met meerdere kinderen. In die kamer 
wordt geslapen, soms gekookt en geleefd en je 
concentreren op schoolwerk is dan erg lastig. 
Ze missen natuurlijk ook de leraar die hen de 
lesstof kan uitleggen. Familieleden, die vroeger 
zelf nooit naar school zijn geweest, kunnen de 
kinderen ook heel moeilijk begeleiden. 
De kinderen doen hun best maar willen dolgraag 
terug naar school.  We hopen samen met hen dat 
dit snel zal kunnen gebeuren. 
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Gezin sponsoringGezin 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 HaïtiZuid-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 sponsoringKind 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

        oegandaoeganda
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Voor de 366 weeskinderen die wonen op het kinderdorp Bulembu 
ontvingen we een mooi bedrag voor kleding. Door de pandemie was er 
vooral een tekort aan kleding omdat er geen bezoekers meer mochten  
komen. Eten is er gelukkig nog wel genoeg en niemand is ziek geworden 
door Covid 19. Mede namens het team in Bulembu geweldig bedankt.
Mocht u ook een bijdrage willen doen voor de kinderen in Eswatini dan is 
dat natuurlijk geweldig. Vermeldt in dat geval dan ‘Bulembu’.

H a ï t i
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In Lesotho was er voornamelijk voedsel nodig dit jaar. Door de 
pandemie was er geen werk en dan is er ook geen voedsel. 
Geweldig dat we dan ook diverse malen konden bijdragen met 
                                       voedselpakketten.  DANK U WEL!

         In Tanzania mochten we al diverse malen het Kabanga centrum 
          ondersteunen. 

          In het Kabanga Center wonen 260 mensen met albinisme of een 
lichamelijke handicap, waarvan 220 kinderen. Mensen met albinisme 
worden hier ‘opgesloten’ om hun veiligheid te waarborgen. 
Zie Tanzania…. www.hartvoorkinderen/tanzania
Onderwijs, zelfredzaamheid vinden we erg belangrijk en het is geweldig 
om te zien hoe goed het gaat met dit centrum waar men al redelijk ver 
is met de ontwikkeling naar zelfredzaamheid. Er is inmiddels een grote 
tuin aangelegd waar de kinderen leren hun eigen voedsel te verbouwen. 
Er waren dan ook tijdens deze pandemie geen voedsel-
pakketten nodig. 
                              Dank voor uw bijdragen aan de tuin en naaiklassen. 
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Zuid-Afrika
De Lockdown is opgeheven en we zitten nu op 
level 1, schreef een van onze partners. 
Dus maskers op en afstand houden. Inmiddels 
kunnen de meeste kinderen weer naar school. 
Het gaat goed met de kinderen in onze 
sponsorprogramma’s. De kinderen hebben hun 
best gedaan om tijdens de Lockdown zoveel 
mogelijk huiswerk te maken. Het is nog even 
afwachten of zij erg veel achterstand hebben 
opgelopen.

H a ï t i

In Lesotho was er voornamelijk voedsel nodig dit jaar. Door de 
pandemie was er geen werk en dan is er ook geen voedsel. 
Geweldig dat we dan ook diverse malen konden bijdragen met 
                                       voedselpakketten.  DANK U WEL!

z u i d - a f r i k a

          Naast uw trouwe maandelijkse ondersteuning van de kinderen/gezinnen in deze twee landen 
 willen wij en de kinderen u ook geweldig bedanken voor uw extra hulp met de honderden 
 voedselpakketten die in elk land op diverse plaatsen per land de afgelopen maanden tijdens 
 de Covid 19 crisis zijn uitgedeeld. Absoluut fantastisch!!!!!!
 We hopen uiteraard van harte dat er niet nog een lockdown zal plaatsvinden want Covid-19 

is zeker niet weg in deze landen. 

De kinderen in Haïti en Zuid-Afrika danken u!!De kinderen in Haïti en Zuid-Afrika danken u!!

Ecole soleil d’Hollande in Haiti dankt u ! 
Elke keer staat er een lange rij mensen voor de ingang van ons winkeltje 
bij school. Eén voor één worden zij langs het uitgifteluik geleid om een 
voedselpakket in ontvangst te nemen. Het zijn de allerarmste ouderen, 
zwangere vrouwen en gezinnen die honger hebben uit de omgeving van 
onze school. Sommigen lopen er uren voor door de bergen. 
Deze gezichten zeggen ook aan u ‘Merci Beaucoup’. Dank voor uw 
ruimhartige giften waarmee deze mensen weer te eten hebben en rustig 
kunnen slapen, wetende dat er ook de volgende dag een maaltijd voor 
hen is. 

Haïti Cite Soleil 
De Corona pandemie heerst ook in Cité Soleil maar staat niet op de 
prioriteiten lijst onder de bevolking. De angst voor de onrusten, 
ontvoeringen en gewapende bendes die steeds maar weer toeslaan is 
groter dan de angst voor Covid-19. 
De school die we ondersteunen op de vuilnisbelt van Port au Prince in Cite 
Soleil heeft het moeilijk. Officieel is de school is niet open omdat de 
onrusten te groot zijn. Het is voor de kinderen die in de buurt van deze 
school wonen wel mogelijk om naar school te komen, les te krijgen en 
soms een maaltijd maar het is een zeer gevaarlijke route. 
De gewapende bendes die de wijk op dit moment beheersen zijn beter 
bewapend dan de politie en schuwen niet om zinloos geweld toe te passen. 
Door de vele onrusten in de wijk neemt ook de armoede toe en is het   
 steeds zichtbaarder geworden dat de hongersnood erg groot 
 is. Kortom de school in Cité Soleil heeft uw hulp 
 hard nodig om de kinderen en hun families van 
     eten te voorzien.
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o e g a n d a

Door een donatie werd Hart voor Kinderen drie jaar geleden in het bezit gesteld van een bouwkavel 
ter grootte van ongeveer 4,5 hectare. Het doel en de droom van de bevolking is de bouw van een 
kinderdorp bestaande uit een kleuter- en basisschool en een kliniek. 

Het duurde even voor de papieren in orde waren maar inmiddels is er al veel gebeurd.  
Met de lokale bevolking is er hard gewerkt aan het plaatsen van een waterpomp, het bouwrijp 
maken van de grond, het bakken van stenen, het bouwen van een omheining en het aanleggen 
van een elektriciteitsvoorziening die van kilometers ver gehaald moest worden.  
Op dit moment is men druk bezig met de bouw van een kleuterschool met 6 klaslokalen.

Onderwijs is DE manier om de armoede te bestrijden. We hopen vele kansarme (wees) 
kinderen op deze school de kans te geven zichzelf te kunnen ontwikkelen.

Wilt u een partner van ons worden in de verdere ontwikkeling van dit kinderdorp? 
Uw hulp is van harte welkom! We willen straks heel graag verder met bijvoorbeeld de bestrating rondom 
de kleuterschool, de basisschool en de inrichting van de leslokalen zoals stoelen, banken, 
lesmateriaal en speeltoestellen voor de kinderen, etc. 

     Een bijdrage kunt u doen via onze machtigingskaart – zie bijlage. 
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o e g a n d a

Licht brengen in Oeganda……. van olie naar solar
Toegang tot elektriciteit is er meestal niet en veel vrouwen kunnen 
zelfs geen olielampje betalen. 
En wanneer je wel een olielampje of kaars kunt betalen bestaat 
het gevaar voor brand omdat de hutjes waar de gezinnen in wonen 
gemaakt zijn van hout, modder en koeienpoep. Er leven vaak veel 
kinderen in een kleine ruimte en een ongelukje is dan snel gebeurd 
met alle gevolgen van dien.

De oplossing: solarlampjes
Zon is er namelijk genoeg in Oeganda. Voor € 24,00 kunnen we drie 
gezinnen van zo’n lampje voorzien. Drie zonnecollectoren die licht,                    
veiligheid en gezelligheid bieden. 

We zijn voor de inrichting van de kleuterschool in Masuliita 
Oeganda aan het sparen
Er is nu nog helemaal niets aan meubilair en u begrijpt dat er heel 
wat nodig is om de 6 klassen in te richten met schoolborden, 
bankjes, stoelen, boekjes, speelgoed en keukengerei.

De oplossing: 
Voor €1500,00 kan een leslokaal volledig worden ingericht

U droomt op een matras, zij dromen van een matras 
Onze jaarlijkse matraspakkettenactie heeft vanwege de nood plaats-
gemaakt voor voedselpakketten. Mocht u toch een matraspakket 
willen geven dan kan dat natuurlijk altijd.

U kunt het zich misschien bijna niet voorstellen, maar veel volwasse-
nen, laat staan kinderen, hebben 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. 
Een muskietennet is belangrijk om malaria te voorkomen. 
Nog altijd een ziekte waar veel kinderen aan sterven.

De oplossing: Matraspakketten
Voor € 25,00 krijgt men een matraspakket bestaande uit 
een matras, deken en muskietennet

Wasbare maandverbandjes een geweldige hulp voor meisjes 
in Oeganda
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.

De oplossing: wasbare maandverbandjes zelf leren maken
Ons team in Oeganda trekt met alle liefde de binnenlanden in om 
meisjes te leren over de puberteit en hoe ze zelf wasbaar maand-
verband kunnen maken. Dit betekent enorm veel voor het 
zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de Oegandese meisjes.

Voor € 5,00 kan een meisje 3 wasbare maandverbandjes leren 
maken voor zichzelf en krijgt ze goede voorlichting.
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Om fondsen te werven publiceren we in heel wat magazines en bladen of zijn we te zien op TV via promotiespotjes. 
Maar wat is het leuk wanneer we reacties krijgen uit het land van allerlei acties die gevoerd worden door de mensen 
zelf die ons werk steunen. Fantastisch!!! Zie hierboven enkele voorbeelden van dit jaar.

Het is geweldig wanneer mensen in het land zomaar spontaan voor hun eigen verjaardag of jubileum, donaties voor de 
kinderen vragen. Ook werden er weer kerststukken en kaarten gemaakt. Kunstenaars die schilderden en workshops geven 
voor het goede doel. Heel wat diaconieën van  Kerken en jeugdgroepen sparen soms een jaar lang voor een bepaald 
hulpproject. Op deze pagina ook enkele kinderen die de handen uit de mouwen hebben gestoken. 
Kortom allerlei ideeën om ons werk onder de kinderen bekend te maken en fondsen te werven. 
Geen woorden genoeg om u allemaal daarvoor te bedanken. En we hopen natuurlijk dat u blijft mee helpen. 
                
            Duizendmaal Dank!
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   De Open Hof kerk in Aalsmeer in samenwerking met   
                      de OSA ( Ontw. Samenwerking Aalsmeer) hebben   
                    samen het afgelopen jaar een  bedrag voor 30 naai-
                machines bij elkaar gebracht.
            
        Dat betekent dat er in Oeganda zo’n 30 moeders blij kunnen
worden gemaakt met een naaimachine en een cursus, zodat zij na 
een opleiding zelf hun geld kunnen verdienen met naaiwerk. 

Ongelooflijk bedankt voor deze geweldige actie!!!

Maliyah, Deliyana en Lucas gaan met de 

mooiste tekeningen langs de deuren om 

kinderen in Afrika te helpen. 

Jullie zijn kanjers!!! Dank jullie wel. 

Jahna en Roos kwamen langs met elk 

een prachtig versierde doos vol kleding 

en pennen en potloden etc. 

Geweldig lief. Dank jullie wel!!!     

Naomi heeft met haar Euroknallersactie 

(verkoop van smink artikelen) een 

bedrag van € 120,00 opgehaald. 

Wat een top idee. Dankjewel!!       
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colofon
De laatste weken zijn we druk bezig geweest met de financiële 
jaarcijfers over het boekjaar 2019-2020. Altijd weer een hele klus 
om de goedkeuring van het CBF-keurmerk te ontvangen. 
Door de gevolgen van corona hebben we de verslaglegging nog 
niet kunnen publiceren maar die is onderweg: in januari vindt u 
ons jaarverslag op de website. 

Tijdens de controle van de accountant gaat het hele proces van 
controleren, ijken en evalueren niet alleen over cijfers maar ook 
over andere belangrijke vragen. Is onze missie nog steeds 
dezelfde? Staan we nog steeds achter datgene wat we doen? 
Zijn onze speerpunten nog steeds actueel? Wat is de impact 
van ons werk en kunnen we die ook meten? Enthousiast als we 
zijn hebben we een positief antwoord op al deze vragen kunnen 
geven. Een aantal daarvan vindt u in tekst en beeld in deze 
nieuwsbrief terwijl ik hieronder voor u nog eens onze missie 
en doelen meld. 

Waarom doen we wat we doen? 
Stichting Hart voor Kinderen zet zich als kinderfonds wereldwijd 
in voor arme, verlaten en kwetsbare kinderen. Dit doen we door 
kleinschalige projecten die structureel van aard zijn (kind- en 
gezinssponsoring), incidentele projecten/noodhulp met op korte 
termijn zichtbare resultaten. Onze missie 12 jaar geleden was 
het verschil te maken tussen NIETS of IETS.  
Speerpunten bij ons werk zijn kinderopvang, armoedebestrijding, 
onderwijs en zelfredzaamheid. Een nieuw speerpunt die we 
ebben toegevoegd aan onze doelstellingen is bewustwording. 
Deze doelstelling willen we zowel in Nederland als in het 
buitenland gaan benadrukken.  

Voor wat het buitenland betreft heeft Bewustwording als doel 
het onderwijzen van mensen in de ontwikkelingslanden waar wij 
helpen. Wanneer dat nodig is gedragsverandering door educatie, 
voorlichting tot zelfredzaamheid, seksuele voorlichting om ziektes 
te voorkomen en geboorteplanning. Vooral bewustwording via 
educatie van kinderen die de volgende generatie vormen is een 
speerpunt. Hoe kunnen zij hun eigen toekomst gestalte geven?

Het andere terrein waar we bewustwording stimuleren is 
gericht op de bevolking in het rijke westen. Nederland maakt 
daar onderdeel vanuit. We willen mensen hier bewust maken 
van en informeren over de erbarmelijke omstandigheden waarin 
mensen in de derde wereld leven. Zie onze krantenknipsels op 
bladzijde 4 en 5. We willen mensen hier aanmoedigen iets van 
hun rijkdom te delen. Van geven worden we rijk. 

Wij danken u voor het delen van uw rijkdom en hopen u met deze 
nieuwsbrief de impact te laten zien van de donaties die u ons hebt 
toevertrouwd. Daar zetten we ons met Hulp van boven voor in. 
Iedere dag opnieuw. 
Dank u wel!

Gezegende kerstdagen en een gezond nieuwjaar!
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Louis Pool 
Directeur

De impact van ons werk…. 
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