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SOS Kinderdorp Kakiri Uganda
Op 25 oktober 2017 kregen wij een mail
van Remy Sengers uit de gemeenschap
Vught:
Mijn naam is Remy Sengers, ik ben
voorzitter en drummer van het Ameezing
Jeugdkoor.
Op 25 november 2017 geeft het Ameezing
Jeugdkoor een benefietconcert voor
stichting Ubuntu Afrika.
Maarten Smidt en
Carolien Blom van de
Stichting Ubuntu gaan
begin 2018 voor 8
maanden naar Uganda
om daar te werken in
een SOS-kinderdorp.
De opbrengsten van
het benefietconcert zullen volledig naar
deze stichting gaan. Vanwege het
gemeenschappelijke doel van WWvK en
stichting Ubuntu Afrika, ben ik benieuwd of
WWvK misschien kan helpen (donatie,
publicatie of wat voor andere manier dan
ook).
Ik zou het geweldig vinden als ik Maarten
en Carolien kan vertellen dat WWvK ook
meehelpt!
Omdat wij het inderdaad geweldig
vinden om te helpen, hebben we Remy
gevraagd een aanvraag bij ons in te
dienen en ons meer informatie te geven.
Remy stuurde ons een goed
onderbouwde aanvraag en schreef
daarin onder meer: Begin 2018 vertrekken
Maarten Smidt en Carolien Blom voor 8
maanden naar Oeganda waar ze gaan
wonen en werken in een SOS Kinderdorp

(in Kakiri). In een SOS-kinderdorp wonen
kinderen waarvan de ouders niet in staat
zijn om voor hen te zorgen of waarvan de
ouders zijn overleden.
Carolien gaat zich als arts inzetten in een
medisch centrum dat ooit is gesticht door
SOS Kinderdorpen en zorgt biedt aan
mensen uit de gehele regio. De stichting
richt zich hierbij op het terugdringen van
kindersterfte en het verbeteren van
medische zorg voor kinderen. In Oeganda
sterven nog ieder jaar 100.000 kinderen
onder de 5 jaar, waarvan meer dan de
helft aan relatief makkelijk te behandelen
ziektes als Malaria, longontsteking diarree
en uitdroging. Door langere tijd in
Oeganda te verblijven kan, in overleg en
samenwerking met de lokale medische staf,
worden gekeken hoe de zorg op een zo
duurzaam mogelijke manier kan
worden verbeterd.
Echter, naast medische zorg, is sport en
spel ook heel belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Bewegen is
belangrijk voor een kind, voor zowel zijn
lichamelijke, als geestelijke en sociale
ontwikkeling. Spelen neemt een
belangrijke rol in, in de
persoonlijkheidsontwikkeling van een kind.
Het heeft invloed op de ontwikkeling op
het intellectuele, sociale, motorische en
emotionele vlak. Het kind leert erdoor
vooruitdenken en plannen, zijn /haar
omgeving kennen, problemen op te
lossen en samen te werken. Door te
klimmen, klauteren en rond te rennen
wordt de grove motoriek ontwikkeld en
door o.a. zandkastelen te bouwen en te
knutselen wordt de ontwikkeling van de
fijne motoriek gestimuleerd.
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Vervolg Uganda

Wij vinden dit een prachtig initiatief en willen
Maarten en Carolien graag steunen. WWvK
betaalt de aanleg van een sportveld met
tribune en de aanleg van een speeltuin,
daarnaast dragen we bij in de kosten van
medicijnen en andere medische hulpmiddelen.
Uiteraard zijn er veel meer kosten aan dit project
verbonden,
Maarten en Carolien houden een website
(www.ubuntu-afrika.nl) bij waarop ze verslag doen van hun werkzaamheden en daarmee
verantwoording afleggen aan al hun sponsors. De website is de moeite waard!

Stichting Kolewa ondersteuning slechthorende kinderen op Bali.
Begin 2017 heeft WWvK een aantal slechthorende kinderen op
Bali financieel gesteund. De projecteigenaar heeft ons
gevraagd de steun in 2018 voort te zetten. Zij
schrijft ons onder meer:
“Wij zijn ambassadeurs van Stichting Kolewa voor het school project. Na de stichting in 2016 te hebben bezocht en alle
kinderen persoonlijk te hebben ontmoet, zetten wij de
schouders onder dit project. Zelf doof, weten wij als geen
ander hoe belangrijk speciaal onderwijs en communiceren
met gebarentaal is. Stichting Kolewa op Bali scout en begeleidt
kinderen met een gehoorprobleem.”
De Stichting Kolewa heeft een nieuwsbrief
uitgebracht, daarin schrijft zij onder meer:
“We begonnen dit jaar met goed nieuws: het
schoolgeld voor onze acht kinderen uit het
schoolproject voor dove en
slechthorende kinderen wordt wederom
gesponsord door Stichting WereldWijd voor
Kinderen uit Baarn. Deze acht gaan nu
inmiddels een jaar naar de Yayasan Corti school voor speciaal onderwijs in Denpasar,
dagelijks met onze schoolbus bestuurd door Komang. Met goedvinden van genoemde
sponsor mogen er zelfs twee nieuwe kinderen aan de groep worden toegevoegd. In
overleg met de onderwijsinstelling zullen dit Feby en Widnyani worden. Zij zijn inmiddels
begonnen. Stichting Wereldwijd voor Kinderen, sponsort het schoolproject. Zowel ouders
als kinderen zijn dolenthousiast.

2018
Vervolg Bali
Ook Gezinshuis Stellaluna uit de Punt in Nederland,
het gezinsvervangend tehuis voor dove kinderen van
Greet en Paul Kool, blijft ons in 2018 ondersteunen.
Zij staan garant voor het salaris van chauffeur Komang.
Hiermee is het schoolproject voor een groot deel veilig
gesteld. Stichting Kolewa is nog wel op zoek naar een
fonds dat de kosten voor onderhoud, verzekering en
brandstof voor haar rekening wil nemen.”

Meer doen voor hetzelfde geld

Dat is de titel van de flyer die is bijgevoegd in het magazine van Natuurmonumenten,
dat onlangs bij mij in de bus viel.
Veel mensen steunen Natuurmonumenten financieel en dat is een goede zaak! In de flyer
wordt uitgelegd hoe je heel eenvoudig je donatie volledig fiscaal aftrekbaar kunt maken en
dat scheelt vaak zo’n 40% belasting! En, zo schrijft Natuurmonumenten, dan kun je je gift
fors verhogen zonder dat het je netto meer kost. Van deze regeling kun je gebruik maken
als je vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dat heet een “periodieke gift”.
Hetzelfde kan natuurlijk ook met uw donatie aan WereldWijd voor Kinderen. Is er een
minimum? Nee hoor, dit kan voor elk bedrag, als het maar vijf jaar achter elkaar
geschonken wordt. WereldWijd voor Kinderen heeft heel veel donateurs die al vele
jaren periodiek schenken en als penningmeester verbaas ik me erover dat zo weinig
donateurs van de fiscale mogelijkheden gebruik maken.
Is het ingewikkeld? Helemaal niet. De belastingdienst heeft een
standaardovereenkomst beschikbaar. Je vult een paar persoonlijke gegevens in,
ondertekent de overeenkomst en stuurt ‘m naar WWvK. Wij ondertekenen en registreren
de overeenkomst en sturen één exemplaar terug. Klaar is Kees!
Meer weten? Ga naar: https://www.wwvk.nl/hoe-kan-ik-wwvk-steunen/schenken-en-de-fiscus.
Daar kunt u ook de overeenkomst downloaden. Komt u er niet uit of heeft u
nog vragen: stuur mij een mail (penningmeester@wwvk.nl) en vermeld daarin uw
telefoonnummer, dan bel ik u terug.
Theo Stolp, penningmeester WWvK
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Waar bent u!!!???
WereldWijd voor Kinderen bestaat bij de gratie
van honderden donateurs, die het met hun giften
ons mogelijk maken om de nood van kinderen in
de wereld wat te verlichten. Graag willen wij onze
donateurs en andere belangstellenden betrekken
bij wat we doen en daarbij hebben we veel last
van ontbrekende of verouderde
contactgegevens.

Contactgegevens
Postadres
Postbus 116
3740 AC Baarn
Bezoekadres
´t Hoogt 4
3743 AT Baarn
E-mail
info@wwvk.nl
Website
www.wwvk.nl
Rekeningnummer
t.n.v.
WereldWijd voor Kinderen
IBAN: NL31INGB 0000 001984

.
Een voorbeeld: als we deze
nieuwsbrief mailen aan ons
bestand van donateurs en
belangstellenden komt zo’n 20%
van de mails onbestelbaar retour.

Vaak blijken mailadressen te zijn opgeheven of
gewijzigd. Wilt u op de hoogte blijven van wat we
doen en heeft u deze nieuwsbrief niet per mail
ontvangen, mail ons dan uw mailadres
(info@wwvk.nl ). En als u een gift aan ons
overmaakt, wilt u dan uw mailadres en liefst ook uw
postcode en huisnummer in de omschrijving
vermelden? Zo kunnen we ons adressenbestand up
to date houden.
Wilt u als donateur liever anoniem blijven of geen
mail ontvangen, dan respecteren wij dat
uiteraard. Volledig anoniem doneren kan via onze
website (wwvk.nl): klik op de button van Geef.nl die
op elke pagina in de
rechterkolom onderaan staat en klik bij punt 3 op
“Liever niet, ik wil anoniem doneren”.
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Amsterdam Slotervaart in actie voor WWvK
Iedereen kan en mag meewerken
Het zullen zeker heel boeiende en inspirerende
middagen worden. Met elkaar aan het werk voor
WWvK. Meld u telefonisch aan ….020 -2087777

Van onze ambassadeurs

Zambia
Net weer terug uit Zambia, Afrika, waar ik met een groep vrijwilligers 2 huizen heb
mogen bouwen voor gezinnen in hoge nood. Het eerste gezin bestaat uit een
alleenstaande moeder met 5 kinderen. Haar man pleegde zelfmoord nadat hun
‘huisje’ in de sloppenwijken ingestort was. Het tweede gezin bestond uit een
echtpaar met 6 kinderen en een kleinkind.

Prachtig dat ik dit hem mogen doen. Graag ik wil dit korte filmpje met jullie delen:
https://quik.gopro.com /v/1ybf9HNZ0V/ .
Groeten,
Marcel van Wijk,
Ambassadeur WWvK

2018
Van onze ambassadeurs vervolg

Kenia
Dinsdag 10 april zijn wij, mijn vrouw Irene en ik, naar Kenya vertrokken. Wij gaan daar,
naast genieten van strand en wild life, ons inzetten om iets te kunnen doen voor de
straatjongens in Mombassa. Wij zullen alles op foto vastleggen en zien uit naar een
mooi resultaat.
Wordt vervolgd.
Lieve groet,
Richard Bos
Ambassadeur WWvK

Bikersdienst in Zwolle op zondag 27 mei a.s.
Wilt u meedoen aan dit prachtige
evenement? Aanmelden is mogelijk via
de website: www.bikersdienst.nl
Ook kunt u op de WWvK site kijken voor
meer informatie.

