
NiEUWSBRIEF
Juni 2022



Onderwijs is DE kans  om de cirkel van armoede te 
doorbreken. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen in 
ontwikkelingslanden de kans krijgen op scholing. Zeker niet 
alleen vanwege vaak de enige maaltijd die de kinderen op een 
dag op school ontvangen. 

Door alle aandacht voor onze noodhulpacties (Corona/Oorlog 
Oekraïne) is de bodem van ons  Schoolfonds in zicht. En 
kinderen van school afhalen vinden wij intens verdrietig. Elk 
kind droomt er van om later iets te kunnen doen of te worden.

Er zijn nog zoveel kinderen in Zuid-Afrika, Haïti en Oeganda 
die al helemaal niet naar school kunnen puur omdat er geen 
geld voor is. Helpt u mee dat de kinderen op school kunnen 
blijven of voor het eerst naar school kunnen gaan?

Iedere blijk van liefde door een donatie aan ons schoolfonds 
(incidenteel of structureel)  van bijv. 5, 10 of 25 euro opent de 
wereld voor een kind.

Onderwijs opent de wereld

voor een kind...

Scan de QR-code 
en doneer via 
onze website
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Als u op de voorpagina 
kijkt naar het lieve meisje 
met haar roze T-shirt dan 
ziet u daar de tekst ‘Love 
is all around…’ (Liefde is 
overal om ons heen)

De wereld lijkt in brand te 
staan met al het negatieve 
nieuws dat we steeds weer 
horen. 
Neem de pandemie. 
Wat een ellende hier 
maar ook zeker in de 
ontwikkelingslanden waar 
we werken en de gevolgen 
zijn we nog niet te boven.
De klimaatveranderingen 
met mislukte oogsten en 
honger tot gevolg. 
Nu natuurlijk een oorlog in 
de Oekraïne zo dichtbij en 
zo confronterend terwijl we 
ook weten van oorlogen 
in andere delen van de 
wereld waar nu wat minder 
aandacht voor is.  
Ik denk bijvoorbeeld aan 
de verschrikkelijke bende- 
oorlogen in Haïti waar 
geen einde aan lijkt te 
komen. Wat een verdriet.

Toch …..‘Love is all 
around’. Hoe waar is dat. 
Als stichting ervaren wij 
die liefde voortdurend. 
Alleen al door dat er 
donaties voor de kinderen 
blijven binnenkomen.
Dat is niet vanzelfsprekend 
en daarom ook voor ons 
elke keer echt een hele 
bemoediging.
Het laat uw liefde zien! 
Mensen in Nederland die 

hun liefde en zorg willen delen en 
ons werk onder kinderen mee willen 
dragen. 
 
Duizenden en duizenden 
voedselpakketten mochten we 
uitdelen. Nieuwe Kinderen in Zuid-
Afrika, Haïti en Oeganda werden in 
ons sponsorprogramma opgenomen. 
Kinderen die anders nooit naar 
school zouden kunnen gaan. Kunt u 
zich dat voorstellen…
Deze kinderen krijgen nu onderwijs, 
onderdak, liefde en zorg. ‘Love is all 
around’ dank u wel! 

De oorlog in de Oekraïne kwam er nu 
‘zomaar’ tussendoor. Direct kregen 
we de vraag wat gaan jullie doen?   
En wat bijzonder dat we inmiddels 
ook voor de kinderen in Oekraïne 
zoveel mochten doen. U kunt dat 
lezen op pagina 6 en 7. 
Echt waar: ‘Love is all around…’

Daarom laten we u ter bemoediging 
in onze tweejaarlijkse nieuwsbrieven 
en maandelijkse emailnieuwsbrieven 
zien dat er naast al het verdrietige 
nieuws in de wereld vooral ook heel 
veel liefde om ons heen te vinden 
is. Liefde die we u ook van harte 
toewensen.

Dank u wel voor alle liefde die u heeft 
gegeven in de afgelopen periode. 

 

Erna Neuteboom 
Initiatiefnemer

Voorwoord

inhoudsopgave

4 Basisschool Masuliita Oeganda

6 Noodhulp Oekraïne

9 Voedsel in Madagaskar

11 Haïti 

13 Nieuws vanuit Nederland

Love is all around!
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O e g a n d a

leerlingenleerlingen  
in het 1in het 1ee jaar! jaar!

De voedselpakkettenacties 
tijdens de pandemie van de 
afgelopen twee jaren in de 
diverse landen waar wij mogen 
werken, waren levensreddend. 
Duizenden kinderen en 
volwassenen mochten we 
voorzien van voedsel. 

Ongelooflijk veel 
dank daarvoor! 

Tijdens de pandemie 
werd doorgebouwd en de 
kleuterschool werd vorig jaar al 
heel even in gebruik genomen 
tot er weer een lockdown was. 
De eerste klassen van de 
basisschool voor kinderen 
van niveau 1 tot 6 werden 
ondanks de lockdowns gelukkig 
afgebouwd. We zijn ontzettend 
blij u te kunnen vertellen dat 
er sinds Januari dit jaar 100 

leerlingen naar school gaan. 
Zestig kinderen wonen te ver 
van de school en blijven op 
school slapen. In de vakanties 
gaan zij naar huis. 

Op dit moment is er inmiddels 
een begin gemaakt met de bouw 
van slaapzalen. Eén voor jongens 
en één voor de meisjes. Bedden 
en beddengoed is aangeschaft 
en op dit moment slaapt men 

voorlopig in klaslokalen.
Er staan nog heel wat kinderen 
op de wachtlijst om naar school 
te gaan. Lees daarom het 
verhaal van Vianny op pagina 5!  

Als u nog geen sponsor bent 
dan hopen wij van harte dat 
u wil meehelpen in de zorg 
en onderwijs van een kind in 
Oeganda. Het maakt een wereld 
van verschil voor deze kinderen.
Sponsor worden kan via de 
bijgevoegde machtigingskaart. 
Van het gesponsorde kind 
krijgt u dan jaarlijks een 
voortgangsrapport met foto’s 
en een update over hoe het met 
uw kind gaat. 
Alvast heel hartelijk bedankt!

Hart voor Kinderen ontving ruim 3 jaar geleden een bouwkavel 
van ongeveer 4,5 hectare. Het doel en de droom van de lokale 
bevolking was de bouw van een kinderdorp bestaande uit een 
kleuter- en basisschool en een kliniek. Het is heel gebruikelijk 
in Oeganda dat leerlingen die te ver wonen blijven slapen op 
school en natuurlijk worden er voor alle kinderen maaltijden 
gekookt. Dus echt een kinderdorp.
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O e g a n d a

ViannyViannyVianny
Zomaar een verhaal over een jongetje in Oeganda. Hij heet Vianny 
en woont bij zijn oma. Op jonge leeftijd is hij allebei zijn ouders 
verloren. Zijn vader liet zijn moeder in de steek nadat zij op haar 
16e zwanger van hem raakte. Tot overmaat van ramp bleek ze ook 
besmet met het HIV-virus. Dit was een doorn in het oog van haar 
ouders en ze joegen haar de gemeenschap uit. Helaas is zij een 
week na de bevalling van Vianny overleden.  

Vianny vertelde ons dat hij zo graag naar 
school zou willen. Zijn oma maakt zich 
soms zorgen over wat er met ‘haar jongen’ 
gebeurt als zij komt te overlijden. Ze was 
dan ook enorm opgelucht en blij toen 
we vertelden dat Vianny kon worden 
opgenomen in ons sponsorprogramma. 
Hij woont nu op een veilige plek waar 

hij 3 maaltijden per dag, kleding, een bed, 
schoolspullen en natuurlijk ook onderwijs 
krijgt. Vianny heeft grote dromen voor 
zichzelf en zou wel een profvoetballer 
willen worden. In de vakanties is hij bij 
zijn oma. 

Gedurende de lockdowns was Vianny 
ook bij zijn oma en kreeg hij elke 
maand een voedselpakket en een huiswerkboekje mee.  
Elke maand een groot feest. 
Dankzij de hulp van zijn sponsors mag hij weer kind zijn en 
door deze studiekansen werkt hij aan een betere toekomst 
en aan zijn onafhankelijkheid.        

In totaal mogen wij verdeeld over 4 scholen inmiddels voor 
259 kinderen in Oeganda zorgdragen. Maar er zijn zoveel meer 
kinderen die ook naar school willen. 

Voor 30 cent per dag of 
€ 9,00 per maand kunt u  
een meisje of een jongen zoals 
Vianny naar school helpen. 
 

Scan de QR-code 
en doneer via onze 
website of gebruik 
bijgevoegde 
machtinginskaart
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We kregen een hulpverzoek voor pleeggezinnen met 
gehandicapte kinderen en kinderen zonder ouderlijke 
zorg (straat en weeskinderen) die in de Oekraïne zijn 
achtergebleven.

De missie van dit hulpproject dat al geruime tijd bestaat is 
door middel van pleeggezinnen structuur aan te brengen in 
het leven van (straat)kinderen zonder ouderlijke zorg en het 
stimuleren van ontwikkeling en liefdevolle zorg bieden aan 
kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).
  
De Oekraïense overheid heeft nu geen geld meer 
voor de zorg en opvang van deze kwetsbare 
kinderen. Wij willen graag helpen!

Stichting Hart voor Kinderen heeft in samenwerking 
met Breath Care for Kids een donatie gedaan voor het 
levensonderhoud van deze 26 achtergebleven pleegouders 
en kinderen. Die kosten bedragen € 3.900,00 per maand.

Ook hebben we bijgedragen aan noodtransporten met 
medicijnen, tape om ramen af te plakken, powerbanks voor 
telefoons en brandblusapparatuur etc.

De hartverscheurende beelden van slachtoffers die het gevolg 
zijn van de oorlog in Oekraïne raken ons diep. Beelden van 
angstige moeders en kinderen op de vlucht voor verschrikkelijk 
geweld. Vaders die gescheiden worden van het gezin. Mensen 
die werkelijk alles zijn kwijtgeraakt.

Dit heeft Hart voor Kinderen mogen doen dankzij  
uw hulp:

Op tv zagen we voormalig Nederlands minister van defensie  
Prof. Dr. Ing. Joris Voorhoeve vertellen dat hij kinderen vanuit de 
Pools-Oekraïense grens ging halen. Uit onze kennismaking met 
hem is een samenwerking ontstaan met stichting Open Door 
Ukraine.
We hebben inmiddels de evacuatie vanuit Oekraïne kunnen 
bekostigen van zo’n 65 vluchtelingen, waaronder 20 
gehandicapte kinderen met hun moeders, broertjes, zusjes en 
begeleiders. Ze werden opgevangen in Alphen aan de Rijn en in 
Düren. (Duitsland)



Een Ambulance voor de Oekraïners! 

OPROEP: 
Na het afleveren van onze eerste Ambulance 
kregen we vanuit Oekraïne nogmaals een 
hulpverzoek. Er is dringend behoefte aan een 
ambulance met couveuse toebehoren speciaal om 
baby’s te redden. Dit is een ambulance met extra 
voorzieningen voor te vroeg geboren kinderen. 
We hebben ja gezegd…. Helpt u ons mee? Ga 

naar onze website en klik 
op: noodhulp aan 

Oekraïne. 

Naast alle medische toebehoren werd er bij ons kantoor in 
Hilversum door de Pinkstergemeente Amsterdam een auto 
vol toiletartikelen en knutselspullen voor de kinderen in de 
Oekraïne gebracht. In Drenthe konden we de ambulance tot de 
nok toe vullen. Met grote blijdschap werden de spulletjes in het 
kinderziekenhuis van Zhytomyr uitgedeeld. Blije kinderen met 
elk een gekleurd rugtasje. 

Scan de QR-code 
en doneer via 
onze website
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We zien op tv de trieste beelden van ziekenhuizen die geëvacueerd worden, 
van kinderen die ernstig gewond zijn, van vrouwen die onderweg bevallen, 
van gewonde soldaten… Mensen en kinderen voor wie een ambulance het 
verschil kan zijn van leven of dood.

Hart voor Kinderen wil levens redden en de bevolking hoop bieden in deze 
vreselijke oorlog. Daarom hebben we van harte meegewerkt aan het sturen 
van een ambulance naar Oekraïne. 

De auto werd ingericht en afgeleverd door Special Trucks en Parts uit 
Drenthe. De Oekraïense vrijwilligersorganisatie “Zeilen van Vrijheid”  
heeft met Oekraïense bestuurders de ambulance naar de plaats  
Zhytomyr (in de buurt van Kiev) gebracht.  

Langs deze weg willen we alle donateurs die dit mogelijk hebben 
gemaakt heel hartelijk danken!  



KIND

GEZIN
Elk kind verdient het om in een gezin op te 
groeien, liefde en zorg te ervaren. Daarom 
ondersteunt Hart voor Kinderen pleeggezinnen 
in Zuid-Afrika en Haïti 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.

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

Als u een gezin zou willen sponsoren in  
Zuid-Afrika of Haïti, ga dan naar onze website of 
gebruik bijgevoegde machtigingskaart. 

sponsoring

sponsoring

 hartvoorkinderen.nl/wat-wij-doen/hulp-aan-gezinnen

Voor 0,30 ct per dag helpt u een kind aan onderdak en onderwijs!

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.

Scan de QR-code en doneer  
via onze website of gebruik 

bijgevoegde machtinginskaart
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AL 8 JAAR VIEL ER 
BIJNA GEEN REGEN IN 
MADAGASKAR...
De hongersnood is enorm. Vooral kinderen hebben veel 
te lijden. Het afgelopen jaar is de rijstoogst ook nog eens 
mislukt door cyclonen.

Met Hart voor 
Kinderen 
ondersteunen we 
een school met 
140 kinderen die 
naast onderwijs ook 
twee maaltijden per 
dag ontvangen.

We ondersteunen 
ouders en verzorgers met 
workshops om hun te leren 
hoe ze ook andere soorten 
voedsel kunnen verbouwen. 
De workshops gaan over het planten van tomaten en 
courgettes, het maken van compost en het kweken van 
wormen. Deze kunnen op langere termijn een aanvulling 
zijn op de eenzijdige rijstmaaltijden.

Ook mochten we dankzij u helpen met de voorbereiding 
voor het inzaaien van nieuwe rijstvelden.

Voedselhulp is nog hard nodig in 
Madagaskar. Helpt u mee? 

Maak uw gift over naar NL41 INGB 000 000 4520
o.v.v. voedselhulp Madagaskar. 
Elke gift, klein of groot, is van harte welkom.
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Op het kinderdorp Rehoboth in Port Shepstone 
ondersteunt Hart voor Kinderen 25 (wees) 
kinderen die in 
verschillende 
pleeggezinnen 
zijn opgenomen. 
Deze kinderen 
zijn geen 
nummer. Elk kind 
is speciaal en 
wordt gezien als 
individu. 

Om zijn of haar 
ontwikkeling te volgen krijgt elk kind een eigen 
fotoalbum. Hierin worden foto’s van het kind zelf, 
het pleeggezin waarin zij of hij opgroeit, speciale 
momenten, uitjes en eventueel foto’s van de biologische 
familie geplakt. Zo wordt voor het kind zijn of haar 
leven vastgelegd en kan het altijd even in het fotoalbum 
kijken en samen herinneringen ophalen. Voor het kind 
is het hebben van een eigen fotoalbum een teken 
van ‘ik mag er zijn’ en ‘ik ben belangrijk’. Wat een 
mooie en simpele manier om een kind een gevoel van 

eigenwaarde mee te geven…! 

Mocht een kind het project 
verlaten dan krijgt het kind 

het fotoboek mee als 
herinnering van zijn tijd 

op het kinderdorp.

Fotoboeken op het 
Rehoboth Kinderdorp  
in Zuid-Afrika…

Z u i d - A f r i k a L e s o t h o

Het is in Lesotho gebruikelijk om met de kerst 
je kinderen nieuwe kleding te geven. Trouwens 

meestal ook het enige moment dat kinderen nieuwe 
kleding krijgen. Veel ouders hebben daar gewoon 
niet genoeg financiële middelen voor. Dankzij uw 
hulp hebben we de afgelopen kerst 154 kinderen 
kunnen helpen aan een compleet setje kleding. 

Zo heeft de vijfjarige Mamoruti met kerst ook een 
setje kleren ontvangen. Ze woont bij haar grootmoeder 
die ziek en op leeftijd is en zeker geen geld heeft om 

Mamoruti kleding te geven.

Hanneke en Thabang onze partners uit Lesotho tijdens 
een bezoek aan ons kantoor in Nederland. 

Kerstkleding
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L e s o t h o

In onze december nieuwsbrief zijn wij uitgebreid ingegaan op de situatie in 
Haïti. Helaas is de situatie sindsdien behoorlijk verslechterd. De Haïtiaanse 
bevolking beschouwd Haïti als de grootste gevangenis waar de mensen 
van hun bewegingsvrijheid worden beroofd. Alleen de gewapende bendes 
beslissen en maken de wetten in het land. De bevolking is wanhopig. Men 
kan zich niet vrij bewegen en ze worden van alles beroofd. Daar waar we 
kunnen helpt Hart voor Kinderen. We zorgen voor lichtpuntjes hier en daar.

H a ï t i

HAÏTI, EEN GROTE GEVANGENIS…

Zo hebben we de afgelopen 2 jaren op diverse plaatsen vele 
voedselpakketten mogen uitdelen en dat doen we nog steeds. 
Ook hebben we bijvoorbeeld een waterpomp gerepareerd. 
Heel hartelijk dank voor uw hulp!

Op het kinderdorp Bon Repos worden de 48 kinderen die 
Hart voor Kinderen sponsort in gezinsverband nog steeds 
opgevangen. Toch is het in die omgeving en in de omgeving 
van het dorp erg onrustig en worden er regelmatig geluiden 
van geweren en pistolen gehoord. 

De school in Cité Soleil (de vuilnisbelt van Port au Prince) ligt 
in een bijzonder gevaarlijke wijk. Er zijn nu 170 leerlingen 
op school, het team en de kinderen komen nog elke dag 
naar school. Om de school en op de route naar school is er 
ongelooflijk veel onrust. Ontvoeringen blijven actueel.  

De kinderen lopen vaak in groepen en zo min mogelijk alleen.

De kinderen groeien hier op in een gevaarlijke situatie en hoe 
heerlijk is het dan dat ze wanneer ze op school zijn zich toch 
kunnen ontwikkelen en kind mogen zijn. 

Inmiddels is de school geverfd en de klaslokalen zijn nu goed 
af te sluiten zodat er geen spullen meer gestolen kunnen 
worden uit de lokalen als de school dicht is. 

De kinderen genieten van de springtouwen en de ballen die 
ze kregen en ja ook zaklopen kunnen de kinderen in Haïti.

School is zó belangrijk en mocht u nog een bijdrage 
willen doen voor ons schoolfonds zie dan onze  
informatie op pag. 2. 
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Op onze basisschool in Masuliita zijn we 
aan het sparen voor het schoolmeubilair 
van 6 klassen 

Licht brengen in Oeganda…… 

van olie naar solar

Inmiddels was het mogelijk met enkele donaties de kleuterklassen van 
meubilair te voorzien. Nu zouden we dat ook zo graag willen voor de 6 klas-
sen op de basisschool. U zult begrijpen dat er heel wat nodig is om de klas-
sen in te richten met 
schoolborden, bankjes, 
stoelen, studiemateri-
alen etc.  

De oplossing:  
Voor €1.500,00  
kan een leslokaal 
volledig worden 
ingericht

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. 

Onze jaarlijkse matras-
pakkettenactie (matras, 
deken en muskietennet, heeft vanwege de nood 
plaatsgemaakt voor voedselpakketten. Mocht u 
toch een matraspakket willen geven dan kan dat 
natuurlijk altijd.

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

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

O e g a n d a

Incidentele projecten in Oeganda  

U droomt op 
een matras, 
zij dromen van 
een matras… 

Wasbare maandverbandjes: 
een geweldige hulp voor meisjes in Oeganda

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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Nederlandse acties

Benefietconcerten
Inmiddels zijn er diverse benefietconcerten gehouden voor de 
Oekraïne. Er werd maar liefst voor € 4.936,00 opgehaald. Op 
verzoek van de musici van het Oekraïens Chamber Ensemble Kyiv 
uit Oekraïne zal deze bijdrage ten bate komen van gehandicapte 
(wees) kinderen die in de Oekraïne verblijven. 

Kerstpakkettenactie
De kerstpakkettenactie van de 
organisatie orgineelpakket.nl heeft 
€ 726,00 opgebracht. Dit bedrag is 
volledig besteed aan 
voedselpakketten
in Oeganda. 
Heel erg 
bedankt!!!

Sieraden uit Kayamandi
Portia woont in de sloppenwijk 
van Zuid-Afrika en probeert 
zichzelf en haar familie te 
onderhouden via de verkoop 
van sieraden. Onlangs heeft 
ze weer haar bekende ‘Tandi’ 
armband gemaakt. Via onze 
webshop kunt u deze bestellen 
voor € 10,00 exclusief 
verzendkosten.

Kom zelf in actie voor Hart voor Kinderen! 
We helpen u graag met het verstrekken van materiaal om zo met uw actie een verschil te kunnen 

maken in het leven van kinderen in nood. Bel 035 772 1104 of schrijf ons. 

De Pinkstergemeente 
Amsterdam
De PGA Keerpunt heeft een 
actie gehouden voor noodhulp 
aan Oekraïne. Ze hebben ervoor 
gezorgd dat we de ambulance 
die we dankzij uw hulp konden 
kopen (zie pag. 7) tot de nok toe 
konden vullen met toiletartikelen 
en rugzakjes vol knutselspulletjes 
voor de kinderen. Alles is inmiddels 
veilig gearriveerd in Zhytomyr 
dichtbij Kiev. Geweldig bedankt!

Verjaardagsfeest
Een verjaardagsfeest 
van tweelingbroers die 
80 jaar zijn geworden 
bracht een bijdrage op  
van 2x € 650,00. 
Ongelooflijk toch?  
Alsnog van harte 
gefeliciteerd en heerlijk 
dat dit feest mag 
bijdragen aan een feest 
voor kinderen in moeilijke 
omstandigheden.

Dankbaar, heel dankbaar zijn we met uw donaties en acties. 
Niet vanzelfsprekend en een geweldige bemoediging dat er zoveel mensen in het land zijn 
die ons werk onder de kinderen mee willen dragen. Hieronder weer enkele voorbeelden 

van acties in de afgelopen maanden. 
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Schenken en nalaten aan Hart voor Kinderen 

Samen Gods liefde Samen Gods liefde 
doorgeven aan kinderen doorgeven aan kinderen 

Samen Gods liefde 
doorgeven aan kinderen 

Samen Gods liefde Samen Gods liefde 
doorgeven aan kinderen doorgeven aan kinderen 

Samen Gods liefde 
doorgeven aan kinderen 

Schenken en nalaten aan Hart voor Kinderen 

Uw nalatenschap 
geeft kinderen een 
nieuwe toekomst

Voor info: 035-7721104
www.hartvoorkinderen.nl/nalaten
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Samen Gods liefde Samen Gods liefde 
doorgeven aan kinderen doorgeven aan kinderen 

Samen Gods liefde 
doorgeven aan kinderen 

colofon

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.

Samen Gods liefde Samen Gods liefde 
doorgeven aan kinderen doorgeven aan kinderen 

Samen Gods liefde 
doorgeven aan kinderen 

colofon

We kunnen toch niet We kunnen toch niet 
wegkijken…?wegkijken…?
De toestand in de wereld waar volgens Unicef één op de tien 
mensen hongerlijdt, waar het bendegeweld in Haïti en de oorlog 
in de Oekraïne steeds heviger wordt, houdt me bezig en wakker. 
De heftige beelden die ons via de media bereiken treffen me diep 
in mijn emoties en in mijn hart. 

Wat een verdriet als je de gevolgen van de oorlog in Oekraïne 
ziet. Wat een menselijk leed! Hoe is dit in de 21ste eeuw 
mogelijk? Iemand die een verwoesting aanricht en ten koste van 
tienduizenden levens een stuk land wil winnen omdat hij vindt dat 
dit land bij zijn land hoort…?? Een volksverhuizing van miljoenen 
vluchtelingen tot gevolg. Vooral moeders en kinderen zijn in 
allerijl het land uit gevlucht en worden van hun mannen en vaders 
gescheiden, misschien wel voor altijd… Op het nieuws hoorde ik 
dat een kind aan haar moeder had gevraagd: mama, gaan we nu 
dood? Die vraag sneed diep door mijn ziel.  

Als ik aan alle armoede en geweld in de wereld denk zo dichtbij 
voel ik me soms ontzettend machteloos… Hoe kunnen we aan 
deze kwaadaardigheid een halt toe roepen? 
Wanneer ik dan de Bijbel opensla heb ik best wel moeite met de 
woorden van Jezus die ons in Mattheus 5:39 adviseert: ‘maar ik 
zeg jullie dat je je niet moet verzetten tegen iemand die jou slecht 
behandeld. Maar als hij je op je rechterwang slaat, draai dan ook 
je andere wang naar hem toe… “. Hoe dan denk ik? 
We kunnen de situatie toch gewoonweg niet negeren?  
We kunnen toch niet de andere kant opkijken? Alles wat nodig is 
om het kwaad te laten winnen is juist dat wij niets doen… 

Wat we wél kunnen doen bedacht ik me later, is te reageren zoals 
de barmhartige Samaritaan. Of zoals de 19-jarige Tieme de Laat 
tijdens de 4 mei herdenking op de Dam in Amsterdam zei: we 
willen het slechte niet slechter maken door zelf kwaad te doen.
We willen onze broeders en zusters een signaal van onze 
solidariteit afgeven. 
We draaien onze andere wang toe naar het kwaad en lijden 
mee met de slachtoffers. In dit blad vindt u wat we namens u 
als barmhartige donateur voor de getroffen mensen mochten 
betekenen. 

En mocht u na deze overdenking besluiten 
iets of nog meer te willen doen dan is  
iedere donatie om het leed in de wereld 
te verzachten van harte welkom! 

Bij voorbaat hartelijk dank!!  

Louis Pool 
Directeur 
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Juni 2022 

Stichting Hart voor Kinderen is een hulporganisatie die 
zich inzet voor thuisloze, verlaten, kwetsbare kinderen 
in zeer moeilijke levensomstandigheden. 

Zo werken wij: Snelle effectieve hulp - Snelle meetbare 
impact - Hulp bij zelfredzaamheid - Geen dure 
transporten - Hulpgoederen worden ter plaatse gekocht 
- Samenwerking met lokale gescreende organisaties 
– ongesalarieerde directeur - Geen dure organisatie of 
dure kantoren 

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. 

EINDREDACTIE: 
Erna Neuteboom - Louis Pool 
VORMGEVING: 
Judith Vonk
FOTOGRAFIE: 
Justin Heyl, Louis Pool, Madina Ubuule
DRUK:  
VanderPerk Groep, Groot Ammers 

KEURMERKEN 
• CBF - Centraal Bureau voor Fondsenwerving 
• Brancheorganisatie - Goede Doelen Nederland 
• 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 

Copyright © 2022 Stichting Hart voor Kinderen 
Afbeeldingen van kinderen zijn privacygevoelig en 
beschermd en mogen alleen worden gebruikt na 
schriftelijke toestemming. 
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DANK U WEL VOOR UW LIEFDE!
NAMENS ALLE KINDEREN 

structurele hulp

Zuid-Afrika
Tanzania

Haïti
Oeganda

eSwatini (Swaziland)
Lesotho

noodhulp

Filipijnen
Nepal
Haïti

Mozambique
Zuid-Afrika

Oeganda
Madagaskar

Oekraïne

eenmalige hulpverlening

Bosnië
China

Sri Lanka
Malawi
India

Scan de QR-code 
en doneer via 
onze website


