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VOORWOORD
Het is ons een genoegen u na een lange
“radio” stilte de WereldWijd voor Kinderen
(WWvK) Nieuwsbrief weer te presenteren. In
deze Nieuwsbrief brengen we u op de hoogte
van de vele ontwikkelingen en projecten. De
WWvK Nieuwsbrief zal eenmaal per kwartaal
verschijnen. Indien nodig zal er een extra
editie komen. Deze eerste Nieuwsbrief bevat
nu wat praktische informatie. In het vervolg
zal de aandacht meer gericht zijn op de
ondersteunende projecten. Als bestuur van
WWvK hopen wij, dat u net zo blij bent met
deze vernieuwde Nieuwsbrief, als wij.
Het belooft een mooi 2016 te worden.
Met een hartelijke groet, de redactie.
Deze uitgave bestaat uit 4 pagina’s

Bestuur WWvK compleet
Sinds medio juni 2015 is het bestuur
van WWvK compleet. Van het bestuur
zijn de functies te zien op de website
onder de tab “organisatie”. Het hele
bestuur is volop bezig om WWvK bij u
en anderen onder de aandacht te
brengen. Het werk van WWvK is
nodig….broodnodig. Hierbij kunnen
we alle mogelijke steun gebruiken.

Vergaderdata van het WWvK bestuur
eerste halfjaar 2016
6 januari
13 januari

Weet u hoeveel projecten WWvK
jaarlijks ondersteunt?
Dit kunt u lezen in de Nieuwbrief
van februari 2016.

10 februari
3 maart
13 april
12 mei
17 juni

-Nieuwjaarsontmoetingen-

in Gouda, Heemskerk, Nijmegen,
Zwolle
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Honingproject in Burkina Faso

Ruim twee jaar geleden is Sanne Molenaar , met hulp van o.a. WWvK, gestart
met dit project om de kinderen in het weeshuis in Burkina Faso een zekere
toekomst te bieden.

R

Met het honingproject is het helemaal gelukt, de eerste honing
ligt nu in twee grote supermarkten. In principe komt er ongeveer
elke week twintig liter honing binnen.
Uiteindelijk zijn er zoveel donaties voor het project gedaan dat
we niet het volle bedrag nodig hadden. Wel zijn er een paar
uitgaven gedaan die niet in de begroting voorkwamen,
maar waarvan bleek dat deze wel nodig waren om het project op
te kunnen starten (zoals flessen om de honing in te doen als deze
verkocht worden).
Ik ben blij dat het allemaal gelukt is. Het zal ook zeker een goede
inkomstenbron voor het weeshuis zijn, aangezien er veel vraag
naar de honing is. Meneer Traoré, de beheerder van het
weeshuis, en de kinderen zijn ook erg blij dat u het weeshuis met
het project heeft willen ondersteunen. Verder heeft meneer
Traoré me beloofd om elk kwartaal te mailen wat de inkomsten
en uitgaven van het project zijn, dit zal ik u dan ook laten weten.

Rekening nummer t.n.v.
WereldWijd voor kinderen
IBAN: NL31 INGB 0000 0019 84

Aanmelden van
projecten

Gaat u een project
uitvoeren waarbij WWvK
mogelijk financiële
ondersteuning zou
kunnen bieden?
Doe een projectaanvraag!
Aanmelden kan via het
secretariaat.
………..

Nogmaals dank u wel!
Lieve groet,
Sanne Molenaar

Eigen Nieuwsbrief?
Wilt u de WWvK Nieuwsbrief per email ontvangen
meld u dan aan bij het secretariaat:
wwvk@apgen.nl
Sponsoractie in Lochem
We hebben een tweedehands speelgoed- en boekenmarkt
gehouden in Lochem. De opbrengst is niet geweldig maar
we hebben met elkaar een goede dag gehad. Het begin is
er. Met bestemming: de Syrische vluchtelingenkinderen
voorzien van een WakaWaka.
Hartelijke groeten, Cobi Noordhoff
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Hulp aan vluchtelingen kinderen
“Een beetje zorg”

We hebben met de 2e kring van Haarlem en Haarlemmermeer gesproken over de vluchtelingen. Hoe
zou dat zijn om in een land te komen ?…… We zijn met de kinderen aan de slag gegaan over dit
onderwerp. De kinderen wilden helpen, inzamelen en dan vooral voor kinderen. Dat hebben we
gedaan. We hebben contact gelegd met het COA* en met het Leger des Heils en kwamen daardoor
in contact met een opvangplek in Amsterdam, alwaar gezinnen werden opgevangen. Er was grote
behoefte aan toiletspullen, vooral voor kinderen, daar zij met bijna niets naar Nederland zijn
gekomen. Dus hebben we voor 100 kinderen toilettasjes aangeschaft, met shampoo, een kam, een
handdoek etc. en uiteraard een speeltje.
De aanvraag hebben we gedaan, namens de hele 2e kring van Haarlem en de Haarlemmermeer.
Gezamenlijk hebben we het plan bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd. Het is mooi om te zien dat een
groep kinderen zich inzet voor andere kinderen. Ik denk dat het ‘onze’ kinderen ook wel bijblijft, ook
al omdat een aantal de tasjes mochten uitdelen aan de vluchtelingen kinderen in het
opvangcentrum. * Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Wat leuk?
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Activiteiten van gemeenschappen ten behoeve van vluchtelingen:
* Kledinginzameling acties in Haarlem, Gouda, Hoogeveen, Enkhuizen (in ons
gebouw en in samenwerking met
Rode Kruis, PKN en Leger des Heils).
* De tweede kringen van Haarlem en
Haarlemmermeer hebben 100 toilettasjes voor kinderen gevuld en naar een
opvang in Amsterdam gebracht.
* Nijmegen biedt creatieve therapie binnen het Asielzoekerscentrum Nijmegen via
de Kleurfabriek
* Rotterdam Prinsenland heeft dozen met hulpgoederen gestuurd naar Lesbos
* Verder zijn er natuurlijk individuele initiatieven die niet breed bekend zijn: zoals
dat lidmaten zich aanbieden als speltherapeut in een azc.
* Zaandam: Multiculturale
Kledinginzameling

ANBI-STATUS
De stichting WereldWijd voor Kinderen beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Het is een voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst. De
ANBI-beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goede doelen
instellingen en haar donateurs/erflaters. Een korte samenvatting treft u aan op de WWvK website .
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