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Deze Nieuwsbrief
heeft 4 bladzijden

Woord van de voorzitter
“Het is mij wederom een eer om het voorwoord te schrijven. De laatste van dit jaar,
waarin wij weer veel mooie projecten hebben kunnen ondersteunen. De hulp is gericht
op het welzijn en de ontwikkeling van vele honderden kinderen. Dat wij met WWvK en
de grote steun van de donateurs en gulle gevers een verschil hebben kunnen maken in
hun leven, stemt mij tot grote vreugde en dankbaarheid.
Ik wens u allen, ook namens het bestuur, mooie feestdagen en
een mooi nieuw jaar toe. "

Actueel
Haïti

Donatie Stichting Naar school in Haïti

Haïti, één van de armste landen ter wereld, werd in september van dit jaar getroffen door orkaan
Matthew. Het eiland was nog niet hersteld van de vernielingen door een zware aardbeving in
2010.
Enkele van onze leden zijn betrokken bij de Stichting Naar school in Haïti , die ruim duizend
kinderen in het berggebied van Ka Blain en Godinot een goede en veilige schoolopleiding geeft.
116 leerlingen raakten door de orkaan hun huizen kwijt. Stichting Naar school in Haïti staat niet
alleen voor goed onderwijs, maar ook voor de randvoorwaarden. Daarom wil ze voor de families
van de leerlingen vervangende huisjes bouwen. De stevige éénkamerwoningen van 16 vierkante
meter, die maximaal € 4000 euro kosten, kunnen een eventuele volgende orkaan of aardbeving
doorstaan.
Gezamenlijke actie
Het bestuur van het Apostolisch Genootschap heeft voor dit huizenproject € 20.000,= gedoneerd
via de stichting Wereldwijd voor Kinderen. Het bestuur verdubbelt hiermee het bedrag dat
Wereldwijd voor Kinderen zelf voor de huizenbouw in Haïti doneert.
Een totale gezamenlijke donatie van € 40.000,=
Wereldwijd voor Kinderen steunt projecten ten behoeve van kinderen, waar ook ter wereld en
ondersteunde beide scholen al eerder. Samen staan we dus garant voor in ieder geval tien huizen.
Zie ook: http://www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl
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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

Mailadres
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.

SPAARPOTTENACTIE 2016

De stichting WereldWijd voor Kinderen heeft dit jaar een spaarpottenactie gehouden. In het voorjaar
zijn de spaarpotten met De Stroom meegestuurd. Op de Internationale Dag van de Rechten van het
Kind, 20 november, kon ieder in de gemeenschap zijn of haar (gevulde) spaarpot inleveren. De
wedstijd ‘wie heeft de mooist versierde spaarpot ingeleverd’ is gewonnen door: Liv en Nim Bandsma
uit Hilversum. De prijs is, vier toegangskaartjes voor een museum of attractiepark naar keuze. Van
harte gefeliciteerd! In totaal is er € 3.309,31 gedoneerd!
Onze dank gaat uit naar allen die hebben meegedaan met de spaarpotactie. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn geweest dan kunt u alsnog een bijdrage doen.
Ons banknummer is: NL31 INGB 000 000 1984 t.n.v.
WereldWijd voor Kinderen
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Secretariaat

Vele jaren hebben Ruud en Nelly Haven het secretariaat van
WereldWijd voor Kinderen verzorgd.
En hoe!!
Wij zijn hen heel dankbaar voor hun tomeloze inzet

Met ingang van januari 2017 zullen zij het secretariaat overdragen aan Danielle Gemmink.
Wij wensen haar alvast veel plezier en succes.

Mijn naam is Danielle Gemmink (41 jaar).
Met mijn man Thomas (38 jaar) en onze drie kinderen Norah (5 jaar),
Philip en Livia (tweeling 4 jaar) woon ik in Bussum.
Het mooiste van onze kinderen vind ik dat ze spiegels van onze ziel zijn.
Ze kunnen zo oprecht reageren en zich verwonderen!
Wij proberen onze kinderen zo bewust mogelijk op te voeden,
wat voor ons betekent op een liefdevolle en waardevolle manier
Als gezin brengen wij graag ons tijd door met familie en vrienden. We gaan graag met ons
vijven op stap bijvoorbeeld de natuur in of naar een museum. Daarnaast doe ik graag aan
yoga, bokstrainingen, zingen, wandelen en koken.
Omdat ik zo veel plezier beleef aan onze eigen kinderen, wil ik mij graag inzetten voor de
Stichting WereldWijd voor Kinderen. Ik vind dat alle kinderen het recht hebben om ten minste
één keer per dag te mogen glimlachen. Want als je lacht durf je weer te dromen ....

Hebt u een plan voor het opzetten van een ondersteunings project
passend bij WereldWijd voor Kinderen?
Neemt u dan contact met ons op.
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Een greep uit de door WWvK gesteunde projecten

Project 184: Opknappen en inrichten kleuterschool In Nepal
Wat houdt het project in?
De pre-school van de Snowview English Boardingschool is een gebouwtje met hele kleine
lokalen voor ca 120 kleuters. Het is enkele jaren geleden gebouwd maar niet echt afgerond. De
school is nu van binnen helemaal opgeknapt: klaslokalen zijn samengevoegd, geschilderd,
vloeren voorzien van zeil en ingericht met nieuwe meubeltjes. Er is lesmateriaal, gericht op
kleuteronderwijs, aangeschaft. Er is een toegangstrap verplaatst, en een beamer voor de
gehele school aangeschaft. De visie op het kleuteronderwijs (kinderen van 3 kregen veelal
klassikaal les; rekenen en schrijven) hebben we, met al het materiaal, kunnen kantelen. Dit
krijgt ook nog een vervolg van Stichting Maya. Veel werkzaamheden hebben we zelf en in
samenwerking uitgevoerd.
Wie is de projectaanvrager en wat motiveert u?
Wij, Els Sluijter en Hans Vermeij, hebben samen de projectaanvraag gedaan. We steunen al ca
10 jaar Stichting Maya die in Nepal lokaal vele projecten voor de ontwikkeling van kinderen
realiseert. We hadden een reis van bijna 5 maanden gepland waarvan we een substantieel deel
aan vrijwilligerswerk voor kinderen wilden besteden. Onze motivatie was om hier zelf ter
plaatse de handen uit de mouwen te steken en met kennis en kunde een klein verschil te
maken voor jonge kinderen. Dit concept heeft fantastisch gewerkt. We hebben niet alleen geld
meegenomen en af afgestemd hoe en wat er moet gebeuren; door zelf inhoudelijk en met vele
anderen fysiek aan de slag te gaan ben je zelf een voorbeeld. Dat is opgemerkt en
gewaardeerd.
Waarmee ondersteunt Wereldwijd voor Kinderen?
WWvK heeft ons project gesteund met € 3.000 wat hebben kunnen aanvullen tot meer dan het
geraamde bedrag uit onze eigen netwerk van gemeenschap, familie, vrienden en collega's.
De snelle beslissingen, het vertrouwen van WWvK hebben een succesvol en inspirerend project
mogelijk gemaakt.
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