NIEUWSBRIEF
MAART 2016
Voorwoord van de voorzitter

Mij is gevraagd om voor deze nieuwsbrief een
voorwoord te schrijven. Dat doe ik graag. De
nieuwsbrief is voor WWvK een mogelijkheid
om onze achterban te informeren over
lopende projecten, lopende fondsenwervende
acties etc. Ik kan natuurlijk iets zeggen over
de bestuursvergaderingen, overleg met de
Raad van Toezicht, de Raad van Advies, de
kascommissie en met de ambassadeurs, de
vele contacten met de projecteigenaren etc.
Maar dat zou heel veel informatie worden.
Daarover wil ik alleen maar zeggen, dat ik
dankbaar ben met alle ondersteuning die velen
op vrijwillige basis leveren. Daardoor kan
WWvK de ondersteuning geven aan de mooie
projecten en kunnen vele kinderen in de
wereld geholpen worden. En als u nog geen
donateur bent en u wilt ons helpen, geeft u
zich dan op als donateur, zodat we nog meer
kinderen samen kunnen helpen.

Donateur worden?

Richard Bos, Voorzitter

Kan ik ook projectondersteuning vragen?
Heeft u een leuk of mooi project voor kinderen? Dan willen
wij u graag financieel steunen! De aanvraag is niet
ingewikkeld, er zijn een paar voorwaarden: u moet lidmaat
of sympathisant van het Apostolisch Genootschap zijn, het
project moet gericht zijn op kinderen, die het moeilijk
hebben en u moet inhoudelijk bij het project betrokken
zijn. De besteding van het van WWvK ontvangen geld moet
u kunnen sturen en achteraf kunnen verantwoorden.
Kijk op wwvk.nl voor alle voorwaarden en een aanvraagformulier; Vragen? Mail wwvk@apgen.nl

Dit formulier treft u op :
http://www.wwvk.nl/documenten/
Donatieformulier_WWvK_dec2013.pdf
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EEN GROOT AANTAL PROJECTEN VAN WWvK
De vraag in de Nieuwsbrief van december 2015 was; Hoeveel projecten
ondersteunt WWvK jaarlijks? Hieronder ziet u een aantal en welke
projecten dit zijn.
Project 122 Clinic Manna Gambia Health Center, kraamcentrum
Project 136 Mountain Child Care, talent-ontwikkeling van jongeren in
Kathmandu, Nepal.

Contactgegevens
Postadres
Postbus 116,
3740 AC Baarn
Bezoekadres
‘t Hoogt 4
3743 AT Baarn
Telefoon
+31 (035) 548 87 77
E-mail
wwvk@apgen.nl
Rekeningnummer
t.n.v.
WereldWijd voor Kinderen
IBAN: NL31INGB 0000001984

Van de penningmeester

Project 145 Stichting Kleurfabriek Nijmegen. Activiteiten voor kinderen
van vluchtelingen.
Project 153 Weeshuis Baobab in Ouagadougou, Burkina Faso.
Opstarten honingverkoop.
Project 155 Stichting de regenboogboom, vervaardigen droomdekentjes.
Project 159 Stichting Batang Pinangga, Filippijnen. Ondersteuning van
straatkinderen.
Project 160 Stichting Wigwam Vallei Nederland (Wigwamvakanties)
Vakanties voor gezinnen met kinderen die een beperking
hebben
Project 161 Stichting Werkgroep Oost-Europa, bouw multifunctioneel
centrum Plopana, Roemenië
Project 162 Jongeren uit gemeenschappen Haarlemmermeer en
Haarlem van het Apostolisch Genootschap, "Een beetje
zorg“. Ondersteuning van kinderen van vluchtelingen.
Zie ook de rubriek “ van de penningmeester”.

Theo Stolp

Momenteel kijkt de accountant naar onze jaarcijfers 2015. Met dat voorbehoud kunnen we
wel al een tipje van de sluier oprichten: in 2015 hebben we 24 projecten gesteund voor in
totaal ruim € 74.000. Uit donaties en heel veel sponsoractiviteiten hebben we meer dan € 70.000 aan
financiële steun ontvangen. In ons jaarverslag over 2015 zullen we gedetailleerd verslag doen van onze
activiteiten. Als u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief, krijgt u het jaarverslag automatisch in de maand
mei toegezonden.

Eigen Nieuwsbrief?
Wilt u de WWvK Nieuwsbrief per email ontvangen meld u dan aan bij het
secretariaat: wwvk@apgen.nl
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Sparen voor WereldWijd voor Kinderen
In de Stroom van april
2016 zal een bouwplaat
voor een spaarpot worden
bijgevoegd.
Iedereen die dit wil kan
tot 20 november 2016
sparen.
Dat is de dag voor
de Rechten van het Kind
Doet U ook mee?

Benefietconcert in Almere

Op zaterdag 23 april a.s. zal het Millennium
Mannenkoor uit Zeist een Benefietconcert
geven t.b.v
WereldWijd voor Kinderen
Aanvang is 19.30 uur.
De toegang is gratis. Donaties zijn net als u
van harte welkom!

Adres: Simon van Collemstraat 3 , Almere 3

Aanmelden: almere@apgen.nl
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WWvK bij Jongerenconferentie 2016!
“Explore your talent” was één van de workshops waarop de jongeren konden intekenen.
27 deelnemers hadden zich al snel ingeschreven en VOL=VOL!
De workshop werd gegeven door Mark Simons, oprichter van de Stichting Mountain Child
Care: making talent work.! En Lenneke Tiggelaven Deze stichting is één van de vele
projecten waaraan WWvK financiële ondersteuning heeft gegeven. De stichting heeft in de
Himalaya een programma ontwikkeld, waarbij jongeren aan de hand van oefeningen op zoek
gaan naar hun talenten en krachten. In het door aardbevingen getroffen Nepal in de
Himalaya, gaan Nepalese en Nederlandse jongeren tijdens de “QuestTrek” samen op zoek
naar hun talent en levensmissie. Tijdens de workshop zijn we ook samen op zoek gegaan en
hebben we deze middag de kracht ervaren van deze oefeningen. De vrijheid om je talenten
te durven inzetten.

Als start van de workshop checkte iedereen in, noemde zijn/haar naam en gaf
gevoelens/verwachtingen weer.
Bij de oefening ‘kleur bekennen’ werd de vraag gesteld: welke stelling is het meest op jou
van toepassing? Spontaan werd er door de jongeren stelling genomen.
Daarna op zoek naar onze kernwaarden in een “eye to eye” gesprek. We luisterden,
verdiepten ons in elkaar. Tijdens een mediatief moment met elkaar zochten we in onszelf
naar het blije gevoel dat we hadden bij een bepaalde belevenis en welke waarden hierbij
pasten. Spannend en emotioneel was het moment waarbij één van de jongeren de” lef val “
uitvoerde.
De “lef val” is het moment dat je je achterover durft laten te vallen in de armen van
onbekenden.
De workshop werd afgesloten in groepen met een aantal vragen, waaronder;
Hoe zet je jouw unieke kwaliteiten in? Als alles kan, wat zou je met jouw talenten in de
wereld willen zetten? Wat zou je dan mogelijk willen maken? Tot slot de check out waarin
de ervaringen werden gedeeld.
In een notendop hebben we ervaren hoe intensief en waardevol het is om samen op zoek te
zijn naar eigen talenten en krachten waarbij WereldWijd voor Kinderen een positieve
bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van o.a. jongeren in Nepal en dichter bij huis.
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