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Deze Nieuwsbrief
heeft 2 bladzijden

Woord van de voorzitter

"In grote dankbaarheid, voor de plaats die ik in het bestuur van WereldWijd voor
Kinderen de achterliggende jaren heb mogen invullen, schrijf ik van harte in deze extra
editie van de Nieuwsbrief.
Ik ben dankbaar met hetgeen vanaf 2002 tot heden, d.m.v .de ondersteuning vanuit
de stichting, is gedaan voor vele kinderen in binnen- en buitenland. Dat we dit louter
en alleen hebben kunnen realiseren met gepassioneerde onbezoldigde vrijwilligers,
stemt mij tot grote vreugde. WWvK heeft geen personele kosten, heeft geen vastgoed
etc. waardoor de kosten (bank, kvk, accountant) laag blijven en waardoor de donaties
en giften daadwerkelijk aan het doel kan worden besteed.
Ik dank alle mede bestuurders, vrijwilligers, ambassadeurs, projecteigenaren,
donateurs, maar zeker ook het bestuur van het Apostolisch Genootschap, voor het in
mijn gestelde vertrouwen. Ik heb het met hart en ziel gedaan, maar geef de
voorzittershamer vol vertrouwen over aan Carlo Barendregt en gun hem om samen
met het bestuur aan verdere structuur en professionaliteit te bouwen.
WWvK heeft een prachtige missie en doelstelling en dus wil ik de komende tijd mij nog
als ambassadeur blijven inzetten. Het kan dus zomaar zijn dat u mij nog tegenkomt,
dus geen afscheid, maar graag tot een blij weerzien!“
Met hartelijke groet, Richard Bos
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NIEUWSBRIEF JANUARI 2017
Introductie van de nieuwe voorzitter

Lieve vriendinnen en vrienden van WereldWijd voor Kinderen,
Aan het begin van 2017 mag ik me in deze extra editie van de nieuwsbrief, aan u voorstellen.
Mijn naam is Carlo Barendregt. Ik ben met ingang van januari 2017 gevraagd de plaats van
voorzitter van WWvK op me te nemen. Iets waar ik met graagte en trots “ja” op heb gezegd. Ik
volg de zeer bevlogen voorzitter Richard Bos op die zich de afgelopen 8 jaar (en daarvoor als
bestuurslid) met liefde en passie heeft ingezet voor WWVK. Fijn dat hij als ambassadeur
betrokken blijft!
WWvK, een toekomst voor elk kind, is een prachtige non-profit organisatie die gelieerd is aan
het Apostolisch Genootschap, een vrijzinnige geloofsgemeenschap welke door praktische
inbreng, vrede, liefde en barmhartigheid wil vergroten in de wereld.
Prachtig dat we daar als WWvK handen en voeten aan kunnen geven door, waar maar
mogelijk, kinderen de mogelijkheid te bieden hun leven te leven op een manier die
“overleven” te boven gaat.
WWvK wordt in zijn geheel geleid door bevlogen vrijwilligers, mensen die zich vol
belangstelling en passie inzetten voor kinderen waar het aankomt op onderdrukking en
frustratie van een gelukkig leven, waar ook ter wereld. Onnodig te zeggen dat daar het beste
ruilmiddel (geld) voor nodig is, om een begin van geluk te borgen op vele plaatsen in de
wereld.
Doet u mee?
Wij garanderen als organisatie dat 98% van uw gave ook werkelijk daar terecht komt waar het
’t hardst nodig is.
Het begin van een nieuwe jaar is ook een mooie gelegenheid u heel hartelijk te danken voor
uw giften en donaties van de afgelopen jaren, het is stil makend. De vraag om verlichting op
velerlei gebied is nog steeds groter dan het aanbod….blijft u alstublieft ook dit jaar weer
meedoen?
Dank u wel voor uw inzet en vertrouwen,
ook namens het bestuur van WWVK,
Carlo Barendregt

