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Woord van de voorzitter
Bergen, 20 maart 2017
Lieve vriendinnen en vrienden
van WWvK,
De achterliggende periode zijn we als bestuur, onder
andere, bezig geweest met de vorming van onze visie
en missie. Centraal stond hierbij: Hoe besteden we het
gedoneerde geld? En hoe komt dit zo goed en snel
mogelijk op de plaatsen waar het een direct positief
resultaat geeft. Wij hanteren daarbij de norm:

Deze Nieuwsbrief
heeft 4 bladzijden

Telkens als we bij soortgelijke, hartverwarmende
initiatieven worden betrokken als WWvK,
realiseren we ons dat er veel liefde en
betrokkenheid is bij velen die het flink willen laten
druppelen op de gloeiende platen in de wereld.
Dank voor uw onvoorwaardelijke steun en
vertrouwen!....en ook:
Laten we gezamenlijk vooral doorgaan met dit
belangrijke werk!
Namens het bestuur van WWvK
Carlo Barendregt
voorzitter

Nodig-Nuttig-Aangenaam.
Enkele projecten waar we de afgelopen periode in
hebben geparticipeerd vindt u verderop in deze
nieuwsbrief en op de WWvK website. Stilmakend is
het, als we kennis nemen van de initiatieven die zowel
in gemeenschappen van ons genootschap, maar zeker
ook bij particulieren, worden genomen waar het ’t van
harte supporten van het WWvK betreft. Een prachtig
voorbeeld zijn Wil en Jan Akkies uit Oegstgeest die
zich al jarenlang als vaste stille krachten inzetten voor
de goede doelen van het WWvK, zij schreven mij deze
maand:
“....Dat de weeskinderen in Haïti niet vergeten zijn,
blijkt uit de prachtige donatie die afgelopen vrijdag
door een groep betrokken mensen werd gebracht. Het
was weer een zeer genoeglijke avond waarin heerlijk
werd gelachen en vrienden werden gemaakt. Het is de
moeite waard om even in ons gastenboek te kijken.
http://www.kokenvoorwwvk.nl/gastenboek.html
Ontroerend! Niet alleen de kinderen, maar ook
volwassenen in een Nederlandse huiskamer zijn
gebaat bij het samen eten en het samen betrokken
zijn bij hetzelfde...”

Hebt u een plan voor het opzetten
van een ondersteunings project
passend bij WereldWijd voor Kinderen?
Neemt u dan contact met ons op.
info@wwvk.nl
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Mailadres

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

Wist u, dat wij zo'n 10% van onze mailings aan
geïnteresseerden in WWvK onbestelbaar retour
ontvangen? Is uw mailadres gewijzigd? Laat het ons
weten via info@wwvk.nl.
Dan kunnen wij u blijven informeren.
Ondersteuning door WWvK?
Dat zal toch wel niet voor mij gelden?
Wilt u een project starten? Kinderen in Nederland of
daarbuiten helpen? Gaat u stage lopen, vrijwilligerswerk
doen, met kinderen van vluchtelingen optrekken, in een
ontwikkelingsland helpen in een weeshuis? Wellicht
kunnen we u helpen, financieel of met tips of wellicht
beide. Kijk eens op wwvk.nl, daar kunt u alles vinden
over financiële ondersteuning en over stage- en
vrijwilligersplaatsen. Daar vindt u ook info over door
WWvK gesteunde projecten. Nog vragen? Mail:
info@wwvk.nl.

Wilt u ons steunen? Dat kan ook met een legaat. In uw
testament neemt u dan op, dat een bepaald bedrag of een
bepaald deel van uw nalatenschap aan WWvK toekomt.
Omdat WWvK een erkende "ANBI" instelling is, hoeft
daarover geen erfbelasting betaald te worden.
Meer weten? Vraag uw notaris.

Benefietconcert 19 maart 2017 in Hengelo
Een fantastisch mooi concert in Hengelo met een
perfecte organisatie en een heel enthousiast
publiek.
Uiterst vrijgevig ook: € 580 kan toegevoegd worden
aan de goede werken van WWvK!
Dank u wel, lieve mensen!
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Kim Tingen uit de gemeenschap Klazienaveen

heeft tijdens de jongerenconferentie van 12 maart jl. een presentatie van haar WWvK
project in Gambia gegeven. Indrukwekkend goed!
Hoe was de situatie toen je kwam? (foto 1)
Mijn moeder is voor het eerst in 2013 met
Gambia in contact gekomen doordat ze erheen
ging voor een vakantie. Hier kwam ze in contact met
de mensen uit Manna, een dorp dat in de Binnenlanden van Gambia ligt. In dit dorp stond een Eerste
Hulppost die geheel verwaarloosd was, doordat de
president alle ondersteuning in financiële
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middelen had stopgezet. Dit heeft mijn moeder zich
erg aangetrokken en wilde iets voor de mensen in Manna doen qua gezondheidszorg, omdat
de dichtstbijzijnde kliniek 8 kilometer verderop ligt. Het vervoer gaat via een ezelskar of lopend
en men moet een rivier over, waar de boot ’s nachts niet vaart. Dit heeft voor de mensen grote
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gevolgen als er snel medische hulp nodig is.
Wat kon en wilde je hieraan doen (foto 2)
Mijn moeder wilde hulp aanbieden door er een Eerste
Hulppost/Kraamkliniek te bouwen. Ze was er zo
fanatiek mee bezig, dat ik door haar enthousiasme
ook werd aangestoken en haar mee ging helpen.
Mede doordat ik een opleiding volgde als verpleegkundige.
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WWvK (foto 3)
Wij moesten sponsors zoeken en hierbij werd ook
gedacht aan WWvK. In de Stroom lazen wij verhalen
over WWvK hoe zij zich inzetten om voor ieder kind
een liefdevol klimaat te scheppen.
Mede Apostolischen attendeerden ons er ook op om
WWvK eens te vragen voor hulp. Wij wilden de
mensen in Manna en wijde omgeving een mens3
waardig bestaan schenken, te beginnen met de gezondheidszorg.
WWvK kon ons ten eerste financieel heel goed helpen om de Eerste Hulppost/Kraamkliniek op
te zetten. Wij gingen dus een projectaanvraag indienen bij WWvK, hierin kwam te staan wat
ons doel was en wat we ervoor nodig hadden. WWvK heeft onze aanvraag ondersteund in het
eerste jaar 2013 met 1000 euro. Dit moesten wij verantwoorden en wij houden dus een
boekhouding bij zodat een ieder weet waaraan het besteed wordt.
.
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De accountant van WWvK kijkt het volgende jaar of het gesponsorde geld ook daadwerkelijk
besteed wordt aan het doel waaraan het gegeven is. Gelukkig was ook WWvK heel enthousiast
over het project en hebben we ieder jaar geld mogen ontvangen, om ons doel te
verwezenlijken. Donaties van WWvK verschillen, dit kunnen kleine maar ook grote bedragen
zijn. Ieder jaar is er een bijeenkomst door WWvK georganiseerd om elkaar te ontmoeten,
tijdens deze ontmoetingen krijgen we contacten met andere projecten die ook gesteund
worden door WWvK, maar ook met de mensen die WWvK steunen. Iedereen kan deze
bijeenkomsten bijwonen. De laatste bijeenkomst was een soort van markt waarin je je eigen
project kon laten zien aan de mensen die kwamen.
Wat was het resultaat (foto 4)
Het resultaat was overweldigend, door de
ondersteuning van WWvK staat er nu een
nieuwe Eerste Hulppost/Kraamkliniek. Met de
mensen uit het dorp hebben we heel fijn
samengewerkt om tot dit resultaat te komen,
met uitzondering van de aanleg van het water,
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de elektriciteit en de zonnepanelen, hier moest
een bedrijf voor ingeschakeld worden.
Ook hebben we de inrichting, vele medicijnen en medische instrumenten kunnen aanschaffen.
Wat heeft het met je gedaan (foto 5)
Het heeft heel veel met me gedaan. De cultuur is zo anders, de verschillen zijn groot en toch
konden we heel goed samenwerken met elkaar. Wij leerden van hun en zij leerden van ons. In
onze ontwikkeling zijn we zoveel verder, dat we af en toe een stapje terug moesten doen. Maar
van gastvrijheid, saamhorigheid, dankbaarheid, er voor elkaar zijn als dat nodig is, kunnen we nog
veel leren. We hebben er een vriendschap voor altijd aan overgehouden. Mij heeft het zoveel
gedaan dat ik er heel graag voor een half jaar naar toe wil, als dat mogelijk is. Ik wil de mensen
daar gaan helpen en begeleiden in de gezondheidszorg, tevens hoop ik er zelf ook veel te leren.
Het lijkt mij een geweldige ervaring om dit te doen
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Kim onderzoekt jonge vrouw met ernstig honger oedeem
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Verslag van één van de WWvK Projecten

De bus staat startklaar… we zijn er bijna!
9 MAART 2017 DOOR MANON BRUGMAN, Bali (Indonesië)

De actie voor de schoolbus loopt inmiddels een aantal maanden en we mogen niet klagen!
Vanaf het begin tot heden staat de meter nu op ruim 10.000 euro. Dankzij een flinke bijdrage
van Gezinshuis Stella Luna en heel veel lieve mensen die onze kinderen met een hoorstoornis
een warm hart toedragen, werd het onderhandelen met de autodealer een stuk gemakkelijker!
Dit resulteerde in een flinke korting op een gloednieuwe Suzuki APV bouwjaar 2015 met nul
kilometer op de teller. Het begrote aankoop bedrag kon teruggeschroefd worden van 15.000
euro naar 11.500 euro. Met wat kleine aanpassingen komt de schoolbus daarmee op circa
12.000 euro.
We hebben de bus besteld in goed vertrouwen dat ook de laatste donaties binnen zullen
komen!
Het tweede goede nieuws dat stichting WereldWijd voor Kinderen de kosten voor het
schoolgeld, uniformen en boeken volledig wil dragen! Voor de 4 kinderen die nu al op school
zitten sinds eind december en 4 nieuwe kinderen maximaal.
Op 3 maart konden we weer een volgende stap nemen: het aannemen van een chauffeur!! Na
enkele proefritten en interviews, viel de keuze op de oom van Phonica (een van de leerlingen).
Zijn motivatie, ervaring en veilig rijden sprak ons dusdanig aan dat de baan aan hem gegund
werd. Het salaris ad 2.000.000 idr (Indonesische roepia) is voor 2017 gegarandeerd door Paul en
Greet Kool.
Het is fantastisch om in zo een korte periode al zover te zijn! We zijn een ieder die bijgedragen
heeft ontzettend dankbaar. Om alle donateurs bij naam te noemen is bijna onbegonnen werk,
onze speciale dank gaat echter uit naar:
Stichting WWvK , VOB Partners, keukencentrum Zaandam, Helen & Danny Westerveld,
Gezinshuis Stella Luna, Dhr. J. Plantinga en de Red Carpet Champagnebar Bali.
Rest ons nog een oproep te doen voor de kosten voor verzekering, wegenbelasting en brandstof
voor het komende jaar. Een bedrag ad 1500 euro en het restant voor de aanschaf met een
vergelijkbare donatie. Help mee die meter uiteindelijk echt tot 15.000 euro te laten stijgen!

