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Deze Nieuwsbrief
heeft 3 bladzijden

Nieuw logo….
Zoals u wellicht is opgevallen is er iets aan het logo van WWvK
gewijzigd. Niet het beeld maar wel de tekst.
Deze tekst is echt toekomst gericht en er is meer balans in de
verdeling van de kleuren.

Jaarverslag
Het bestuursverslag 2016 van WWvK treft u op de eerste bladzijde van onze website.
Hierin vindt u alle projecten die WWvK in 2016 heeft ondersteund.

Zomerkamp Les Oiseaux Bleus en WWvK
Binnenkort vertrekt opnieuw een aantal jongeren naar Tunesië om het door Les Oiseaux
Bleus georganiseerde zomerkamp voor meervoudig gehandicapte kinderen mogelijk te
maken. Net als voorgaande jaren neemt WereldWijd voor Kinderen een aanzienlijk deel van
de kosten voor haar rekening.
Het bestuur van Les Oiseaux Bleus heeft onlangs een aanvraag voor extra steun bij
WereldWijd voor Kinderen ingediend om voor de kinderen kleding en schoenen te kunnen
kopen. Deze aanvraag is door het bestuur gehonoreerd.

Info bulletin
Met ingang van juli 2017 zal er voor elke gemeenschap met regelmaat een INFO Bulletin van
WWvK op papier beschikbaar zijn. Dit is met name voor hen waarvoor de computer een
hindernis is.

WWvK middag
Op zondag 1 oktober 2017 zal van 14.00 -16,30 uur in Hilversum de landelijke WWvK-dag
plaatsvinden. Deze middag is bedoeld voor alle donateurs,projectleiders,ambassadeurs en
sympathisanten van WWvK. Tijdens deze middag willen we graag inzicht geven in de
activiteiten van WWvK en daarbij een aantal mooie projecten belichten die de stichting
bijstaat. We beginnen de middag met presentaties van een aantal projectleiders wiens project
door WWvK wordt ondersteund. Ook kunt u kennismaken met de nieuwe ambassadeurs.
Hierna volgt een leuke activiteit (er zal zowel een binnen- als buitenprogramma zijn) waarna
we de dag gezamenlijk afsluiten met een drankje en een hapje. Kinderen zijn ook welkom.
Voor oppas wordt gezorgd. U bent van harte welkom!

Het bestuur van WereldWijd voor Kinderen wenst u van harte een heel mooie zomer.
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WWvK steunt
Marcel van Wijk uit Hilversum is betrokken bij
‘Habitat for Humanity’,een project waarbij huizen
worden gebouwd in Cambodja.

Contactgegevens
Postadres
Postbus 116
3740 AC Baarn

We ontvingen een prachtige fotoreportage van zijn
werk in Cambodja. Onderstaand ziet u enkele foto’s
uit zijn reportage

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

De woonsituatie voor de aanpak

Cambodja
Een plek voor de baby

De basis van het bouwwerk

Tussenfase

Niets weggooien

Eindresultaat !
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Mannenkoor “De Amore” geeft op 27 augustus om 14.00 uur
in Amersfoort
een High Tea Concert
Dit koor is samengesteld uit de nieuwe districten Nijkerkerveen
en Amstelveen.Het is een genot om naar hen te luisteren.
Zij zingen deze middag nostalgische liederen en zal er gelegenheid
een bijdrage te doen voor WWvK.
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