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Voorwoord
Noodhulp editie
Afgelopen maanden is er
veel veranderd,
ongetwijfeld ook voor u.
Een bijzondere tijd.
Tot drie maanden geleden
had nog niemand gehoord
van de term ‘anderhalvemeter-maatschappij’.
Maar nu is het realiteit en
spreken we over het
‘nieuwe normaal’.
Het coronavirus heeft ook
onze projectgebieden
bereikt. Gebieden waar
geen IC-bedden zijn, water
om je handen te wassen

te vergeten. Daarom een nieuwsbrief
speciaal over de voedselpakkettenactie
die we al een tijdje geleden zijn gestart.
Een nieuwsbrief met dankbetuigingen
en fotoverslagen.
Het is absoluut geweldig dat we
dankzij u al zoveel mochten uitdelen.
De scholen in de landen waar Hart voor
Kinderen werkt zijn op dit moment van
schrijven nog gesloten en Hart voor
Kinderen blijft noodhulp bieden waar
nodig.
We kunnen u ook melden dat tot nu toe
geen van de kinderen in onze
programma’s ziek zijn geworden.
Dankzij uw hulp hebben zij natuurlijk ook
te eten! Ook het onderwijzend personeel
en hun families op de diverse scholen
worden voorzien in hun levensonderhoud en helpen veelal nu mee met het
klaarmaken en uitdelen van voedselpakketten. Niet ongevaarlijk want honger
is verschrikkelijk en er wordt soms
letterlijk gevochten om voedsel.
Met de nodige beveiliging moet het
uitdelen dan ook strak georganiseerd
worden.
Helaas is deze periode van honger en
armoede nog niet voorbij en hebben zij
uw hulp nog keihard nodig.
Bijgevoegd dan ook een acceptgiro- en
machtigingskaart. Mocht u nog iets
kunnen doen dan zou dat echt
fantastisch zijn!

schaars is maar vooral
waar een lockdown
betekent dat er geen eten
meer in huis komt.
Dat zorgt voor grote
uitdagingen!
Het is fantastisch en hartverwarmend dat juist in
deze tijd u ons heeft laten
weten de kinderen niet

Geweldig bedankt voor
al uw liefde!

inhoudsopgave
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Microkrediet en Hildah’s verhaal

Met een hartelijke groet,

Erna Neuteboom
Initiatiefnemer

P.s. Op onze website kunt u diverse
filmpjes zien van het uitdelen van de
voedselpakketten.
Een blijdschap die we via papier niet
genoeg kunnen overbrengen.
Via ons emailnieuwsbrief laten we elke
maand ook filmpjes zien.
Mocht u die nog niet ontvangen geef
dan uw emailadres aan ons door.
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Bericht uit Oeganda:
Lieve mensen,
“Wij zijn God iedere dag dankbaar
dat jullie al jaren vele kinderen
hier in Oeganda maandelijks
ondersteunen. Dat we deze
kinderen en hun families in nood
van voedselpakketten mogen
voorzien, daar zijn wij jullie ook zo
heel erg dankbaar voor.
Dank voor al jullie liefde en zorg
voor de mensen in Oeganda.
Dank u voor uw goede hart.
U heeft ons een glimlach
op onze gezichten
gegeven.
God zegene u!”
Ronald en Madina
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Toen wij in maart jl. werden geconfronteerd met Corona en dit een wereldwijd
probleem werd, moesten wij meteen denken aan de kinderen en families die wij
namens u sponsoren in Oeganda, Zuid-Afrika en Haïti. We zijn meteen begonnen
met een Noodhulp Voedselpakketten actie omdat in deze landen een lockdown
gewoon geen eten betekent.
We kregen zelfs een noodkreet van gezinnen die leven op heet water met wat
theeblaadjes om op te kauwen.
Nu drie maanden later, hebben we al vele honderden voedselpakketten mogen
uitdelen.
De dankbaarheid van de families en de blijheid van de kinderen die we van een
voedselpakket mochten voorzien is niet in woorden uit te drukken.
(bekijk onze ontroerende filmpjes op de website hartvoorkinderen.nl/video )
We zien ondanks de coronacrisis nieuwe hoop in de ogen van moeders en kinderen
.
In Spreuken 19:17 staat: ‘Wie de arme mensen helpt, is een vreugde voor de Here’.
Iedere donateur of kerkgemeenschap, ook u die anoniem
gegeven heeft en die wij niet persoonlijk hebben kunnen
bedanken, heel hartelijk bedankt voor uw vrijgevigheid!
De nood voor voedsel is er nog steeds dus gaan we graag
door met het uitdelen van voedselpakketten.
Helpt u alstublieft mee.
U kunt hiervoor bijgevoegde machtigings- of
acceptgirokaart gebruiken. Dank u wel.
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Lockdown in Zuid-Afrika
Na 5 weken in een ‘total lockdown’ te zijn geweest mochten de
inwoners van Zuid- Afrika op 1 mei aan de versoepelende fase
beginnen. Mensen mochten alleen de straat op om naar
de supermarkt, dokter en de apotheek te gaan.
Er moet 1.5 meter afstand van elkaar gehouden worden.
Vooral in de overbevolkte townships is die fysieke afstand
houden een bijna onmogelijke opgave.
Voor het grootste deel van de Zuid-Afrikaanse bevolking is
niet het coronavirus de grootste bedreiging, maar honger.
Voor de crisis was 1 op de 3 mensen al werkeloos en dit aantal
stijgt drastisch. Dit heeft tot gevolg dat ruim 25% van de
inwoners totaal geen geld heeft om voedsel te kopen.
Met onze voedselpakketten actie konden we voedselpakketten
uitdelen aan gezinnen die anders geen eten zouden hebben.
Eenieder die een bijdrage heeft geleverd willen wij daarvoor
heel hartelijk danken!

Reacties uit Zuid-Afrika n.a.v. onze
voedselpakketten actie
“Dank u voor uw vriendelijkheid. De liefde in uw
hart helpt veel families in Zuid-Afrika tijdens de
COVID-19 crisis.
“We zijn zo dankbaar voor deze vrijgevige actie
voor ons. Ik bid u Gods zegen toe!”

Lockdown in Lesotho
Ook in Lesotho mochten wij een bijdrage leveren aan de
distributie van voedselpakketten. Honderden mensen die
nauwelijks te eten hadden. Een heel aantal families
krijgen nu één keer per maand een voedselpakket
zolang dit nodig is. Naast het voedselpakket hebben
zij ook zaden ontvangen om groente
te verbouwen in hun eigen tuin.
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Lockdown in Haïti
Het is kommer en kwel in de sloppenwijken en Port-au-Prince. Het land lag al over hoop
door de natuurrampen van jaren geleden en de politieke instabiliteit van het afgelopen
jaar met nu dan de komst van het Corona-virus die daar nog eens bovenop komt.
De mensen moeten kiezen tussen honger lijden of het risico lopen dat ze ziek worden
door het virus.
“Dit kan wel eens de grootste ramp worden die Haïti ooit gekend heeft.
En u weet wat Haïti allemaal al heeft moeten doorstaan.
Hoeveel meer kan een land hebben waar gebrokenheid heerst en waar
iedereen elke dag al moet vechten om te overleven?
Bid u mee voor onze broeders en zusters op Haiti?”
Johan Smoorenburg
Heel dankbaar en blij zijn we dat we met uw hulp ook in
Haïti op diverse plekken voedselhulp mochten verlenen.
Dank u wel!

Uit Haïti ontvingen we o.a. de
onderstaande dankbetuiging:
‘Lieve mensen in Nederland,
Wat ontzettend lief en hartverwarmend dat jullie
geld hebben overgemaakt voor voedsel- en
zadenpakketten voor de armeren in Haïti.
Dank jullie wel! Ik kreeg de tranen in mijn ogen toen
ik het las, zo ondersteunend en zo warm!
Ik vertelde het de directeur die dankbaar reageerde
en zei dat ons werk gezegend wordt door Bon Dieu
(onze lieve Heer). Dat hij voor het slapen Bon Dieu
nogmaals heel erg zou bedanken voor deze zegening.
Morgen is er een uitdeling aan 200 mensen.
Nogmaals heel veel dank!
Veel liefs en warme groet,
Marijke’
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Gezin sponsoring

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

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

										
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.
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Waterput
Door een donatie werd Hart voor Kinderen zo’n drie jaar geleden
in het bezit gesteld van een bouwkavel ter grootte van ongeveer
4,5 hectare. Samen met ons team in Oeganda hebben we een
Oegandese stichting opgericht ‘Caring Heart for Women and
Children’. Erkend door de regering van Oeganda en belangrijk
ook voor de zelfredzaamheid van de Oegandezen in de toekomst.
Het doel is de bouw van een school en kinderdorp.
Ter voorkoming van de risico’s; zoals armoede, honger, kindermishandeling en kindhuwelijken, willen we kinderen een kans geven om naar school te gaan om zich te
kunnen ontwikkelen. Een kind heeft ook het recht om kind te zijn.
We hopen daarmee ook dat wanneer deze kinderen klaar zijn met hun opleiding ze hun
families en uiteindelijk ook Oeganda gaan helpen. Hoop op een betere toekomst.
Onderwijs is DE manier om de armoede te bestrijden.
Inmiddels is er al veel gebeurd. Met de lokale bevolking is hard gewerkt aan het
plaatsen van een waterpomp, het bakken van stenen, bouwrijp maken van de grond,
bouwen van een omheining en het aanleggen van een elektriciteitsvoorziening.
Op dit moment is men drukdoende met de volgende fase: de bouw van de kleuterschool.
Een bouwfase die ongeveer 16 weken in beslag zal gaan nemen.
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 de bestrating
rondom de kleuterschool, de basisschool en inrichting van de klassen, speeltoestellen
voor de kinderen etc. Hier hebben we nog geen financiën voor beschikbaar.

Een bijdrage kunt u doen
via onze website.
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Licht brengen in Oeganda…….
van olie naar solar

U droomt op een matras,
zij dromen van een matras

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.

Onze Matraspakkettenactie in december 2019
heeft 1543 matraspakketten opgeleverd.

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

Wasbare maandverbandjes

U kunt het zich misschien bijna niet voorstellen,
maar veel volwassenen, laat staan kinderen,
hadden 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. Het muskietennet is belangrijk om
malaria te voorkomen. Nog altijd een ziekte
waar veel kinderen aan sterven.

Voor € 25,00 krijgt men een matraspakket
bestaande uit een matras, deken
en muskietennet

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 maandverband
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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Samen Gods liefde
doorgeven aan 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.
Op deze manier kunt u overwegen 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 onze website of
vraag ons schenkingsformulier aan
via info@hartvoorkinderen.nl

Uw nalatenschap geeft kinderen een nieuwe toekomst
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.
Stichting Hart voor kinderen is een Erkend Goed Doel. Wat betekent dat?
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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.

Hart voor Kinderen vindt het belangrijk
dat vrouwen de kennis en kracht krijgen
om zelfstandig hun toekomst te verbeteren.
Dit doen we door middel van het opzetten
van kleine microkrediet projecten.
Na een training in kappen of naaien kan
men gaan werken in een kapsalon of met
een naaimachine zelf aan de slag.
De kans die deze vrouwen krijgen om
onafhankelijk en zelfstandig te zijn en de
cirkel van armoede te doorbreken hadden
ze nooit verwacht te mogen meemaken.
De blijdschap is groot.
Op hun beurt helpen deze vrouwen ook
weer op allerlei manieren mee met de
diverse andere projecten.
Zoals bijvoorbeeld de bouw van de school
in Masuliita of de opvang van weeskinderen in de schoolvakanties. Ze helpen
ook mee met het uitdelen van matrassen
of voedselpakketten, of geven hulp bij het
maandverbandproject.
Dit motiveert en verbindt en maakt mensen
die in armoede leven weer trots op zichzelf.
Dank u wel voor uw krediet :)

Door een virus en geen geld voor het ziekenhuis is het
leven van Hildah, destijds 5 jaar, veranderd van een gezond
meisje naar zwaar invalide, intens mager en nu al vele
jaren liggend op een harde grond. Haar ouders lieten haar
ook nog in de steek. Ze is totaal afhankelijk van de zorg
van haar oma. Ze is nu 13 jaar oud.
In eerste instantie hebben we een matras, deken,
muskietennet en voedsel gebracht.
En dan afgelopen januari zomaar een grote verandering:
Een donateur was zo bewogen met Hildah dat we
inmiddels een stenen huis konden bouwen met bedden
en echt …..elke maand een voedselpakket.
Wat een immense verandering voor oma en Hildah.
Wanneer de coronacrisis voorbij is en Hildah is
aangesterkt mogen we zelfs kijken of we haar nog verder
kunnen helpen.De blijdschap is niet in woorden uit te
drukken. Wonderen gebeuren.
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Aandacht ook via RTL5, Family 7 en
billboards langs de weg…
Er is weer heel veel gebeurd tussen de laatste kerst nieuwsbrief en
deze zomer nieuwsbrief.
Via de tv-zender family7 en RTL5 en met de plaatsing van borden langs
wegen in het Gooi en via onze maandelijkse emailnieuwsbrieven
hebben we bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor ons werk.

Mondkapjes voor het goede doel
U kunt bij Hart voor Kinderen exclusieve mondkapjes 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*

Diverse kerken lieten een filmpje of foto’s zien op hun projectiescherm
voor de collecte. En natuurlijk niet te vergeten onze sociale mediauitingen via facebook, Instagram en LinkedIn.
Ook met advertenties in allerlei bladen kunt u ons tegengekomen zijn.
Zoals met onze Moederdag actie om maandelijkse donateurs te vinden
of de afgelopen periode met de noodhulp voedselpakkettenactie.
Kortom te veel om in deze speciale Coronacrisis nieuwsbrief te
benoemen.
We danken eenieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan
de hulp die we mochten verlenen in Zuid-Afrika, Haïti en Oeganda.
Een geweldige investering in kinderen die uw hulp zo hard nodig
hebben.

Help Hart voor Kinderen helpen
Regelmatig worden er initiatieven gelanceerd door
mensen die ons werk steunen. Echt fantastisch!!
Het is geweldig dat 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
gaven voor het goede doel of er werd hardgelopen.
Kerken en jeugdgroepen sparen soms een jaar lang,
en een donateur kwam zelfs met het idee om ons
logo op zijn rollator te plakken.
Kortom allerlei ideeën om het werk van Hart voor
kinderen bekend te maken en fondsen te werven.
Geen woorden genoeg om u allemaal daarvoor te
danken. En we hopen natuurlijk dat u mee blijft
helpen. Duizendmaal Dank!
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Corona:
een reset in
humanitaire
hulp

colofon
12e jaargang nummer 1
Juli 2020 - oplage 15.000
Stichting Hart voor Kinderen is een
hulporganisatie die zich inzet voor thuisloze,
verlaten, kwetsbare kinderen in zeer
moeilijke levensomstandigheden.

Sinds de oprichting van onze stichting op 2 juni 2008 is ‘van niets,
naar iets’ ons credo geweest. Dat credo is nog steeds het
uitgangspunt bij alle hulp die we verlenen en bij de beslissingen
die we nemen wanneer bij ons hulpverzoeken binnen komen.
Zo’n credo helpt omdat we beperkte middelen hebben en niet
iedereen kunnen helpen. Als initiatiefnemers willen we een verschil
maken en dan wel het grootst mogelijke verschil. Van niets naar
iets is een verschil van 100 procent!
Nu tijdens deze coronaperiode zijn we terug bij af. Een soort
‘reset’ in humanitaire hulp: Hongersnood. Vaders, moeders en
kinderen die door een lockdown thuis zijn en zonder inkomen
ineens op zoek moeten naar voedsel om hun honger te stillen.

erm

zijn.
nden

aan

Die overlevingsmodus herken ik van onze projectbezoeken.
Tijdens zo’n bezoek kijk ik met de ogen van onze donateurs die
eigenlijk vinden dat de mensen die geholpen worden zelf ook aan
het werk moeten. Dat willen die mensen zelf ook en we doen ons
best ze op weg te helpen naar zelfredzaamheid.
Wij willen de mensen graag optillen en meeslepen naar de
volgende fase: onafhankelijk zijn van onze hulp.
Maar hoe kun je nadenken over andere activiteiten wanneer je
honger hebt en het je eerste zorg is eten te vinden voor jezelf en
voor je gezin…? Wanneer je bij dat zoeken in de overlevingsstand
staat?
Ik zal nooit vergeten tijdens een bezoek aan een sloppenwijk
in Haïti dat bij een uitdeling heel wat volwassenen en kinderen
tegelijk op ons afkwamen en ze het eten letterlijk uit onze handen
gristen. Een angstig moment voor onszelf. Die ervaring houdt ons
iedere dag scherp en bevestigd ook dat ons Credo ertoe doet.
Hoe kun je nadenken over morgen wanneer je vandaag alleen
maar bezig bent met overleven?
We zijn trots op de kinderen die we ondersteunen, dat ze mede
door uw financiële hulp de laatste jaren naar school konden,
dat ze onderwijs kregen en over hun toekomst mochten nadenken!
Deze maanden waren we ineens terug bij af… Een hopeloze
situatie? Nee beslist niet. Ik denk daarbij aan de woorden van een
bekende dominee die het volgende zei: Every set-back is a set-up
for a come-back… (Iedere tegenslag is een eerste aanzet om
opnieuw terug te veren). En daar geloven we in en putten we
moed uit.
Van niets naar iets is nu exact wat wij doen met onze noodhulp om
de kinderen en families waarvoor we ons
verantwoordelijk voelen door deze coronacrisis
periode heen te helpen.
Eenieder die aan onze actie voedselpakketten
heeft bijgedragen heel hartelijk bedankt!
U hebt bijgedragen aan hulp die 100% de moeite
waard is: Het verschil van niets naar iets…

Louis Pool
Directeur

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.
REDACTIE
Erna Neuteboom - Louis Pool
VORMGEVING
Justin Heyl – Action Reaction Productions
FOTOGRAFIE
Justin Heyl, Louis Pool
DRUK
VanderPerk Groep, Groot Ammers
KANTOREN INTERNATIONAAL
Heart for Children Switzerland – Heimberg
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 © 2020 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 persoonlijk bedankt kon
worden. Vermeld a.u.b. bij uw giften uw
postcode en huisnummer of uw emailadres.
We zijn u zeer erkentelijk.
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Stichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen in zeer
moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Dit doet zij door middel van
het incidenteel bieden van noodhulp en het structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding,
medicatie en scholing in een rondom het kind gecreëerde gezinssituatie.
Uw donaties helpen mee!
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