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U maakt het 
mogelijk!

Constanza is 
zo dankbaar!

Geven is fijn!

Jongeren slaan 
hun vleugels uit
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Beste donateur, 

De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk. Door de crisis konden mensen 
minder besteden, en als je minder hebt, kun je ook minder aan je favoriete  
goede doel overmaken. De effecten waren pijnlijk merkbaar. Wereldwijd  
daalden de inkomsten, waardoor we minder kinderen in onze kinderdorpen 
konden opnemen. 

Gelukkig zien we dat die inkomsten zich wat herstellen. Dat betekent dat we 
weer meer weeskinderen een plek kunnen geven! De zorg van IKN is niet voor 
even: wij zorgen voor de kinderen tot ze op eigen benen kunnen staan. Daarom 
is structurele ondersteuning zo belangrijk: omdat we jarenlang vooruit moeten 
kijken om onze kinderen ook jarenlang te kunnen helpen!

Het is prachtig om te zien wat uw en onze hulp voor de kinderen doen, hoe ze 
groeien. Lees bijvoorbeeld het verhaal over ons kinderdorp in Congo. Verschil-
lende jongeren ronden daar hun opleiding af. Nu gaan we samen op zoek naar 
een plek waar ze kunnen wonen en werken. We zijn zo trots op ze. En het 
mooie is: wanneer zij het kinderdorp verlaten, ontstaat er plaats voor andere 
weeskinderen die heel hard liefde en aandacht nodig hebben, en die daar in 
onze ogen ook recht op hebben! 

Dankzij betrokken mensen zoals u kan IKN heel veel kinderen helpen en ze een 
toekomst geven. 

Namens alle weeskinderen daarom nogmaals 
hartelijk dank!

Va ili rianto
Voor itter ti hting Internationale 
Kinderhulp Nederland

Structurele ondersteuning is 
ontzettend belangrijk
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Hoe gaat het in …

Dominicaanse Republiek - meer kinderen
Het kinderdorp in de Dominicaanse Republiek maakt 
een mooie groei door. In de afgelopen 17 maanden  
konden we er 27 weeskinderen opnemen! Ze mogen 
rekenen op onze liefdevolle zorg. En wij mogen rekenen 
op Bonvita, onze nieuwe samenwerkingspartner.  
Samen gaan we het zonnepanelenproject in dit kinderdorp 
ondersteunen, zodat het dorp verzekerd is van zijn eigen  
energie, duurzaam. Verderop leest u er meer over. 

Roemenië - meer pleegouders
De kinderen worden groot in kinderdorp Roemenië! Nog 
even en ze gaan op zichzelf wonen. Wat wel speelt is 
dat de Roemeense regering veel weeshuiszorg ombuigt 
naar pleegzorg. Het aantal weeskinderen in dit kinderdorp 
neemt daardoor af. Maar verschillende huisouders hebben hun 
pleegzorg diploma behaald, zodat de regering hun toestaat ook pleegouder 
te zijn. 

India - dochter volgt moeder op 
Afgelopen oktober vierden we het twintigjarig bestaan van 
ons kinderdorp Dews Sweet Home in India. We namen 
toen afscheid van Lilly Kaligithi (82). Dat was met 
weemoed, want Lilly heeft in al die jaren vele kinderen 

grootgebracht. Maar uiteraard is 
haar rust haar van harte gegund. 
En onze band wordt niet verbro-
ken. Sterker: haar dochter Susan zal haar plaats 
innemen. Dat zal een hele opgave worden voor 
Susan. IKN zal zich vanuit Nederland extra inzetten 
om haar te ondersteunen.

Lilly Kaligithi op haar 80e verjaardagsfeest
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weemoed, want Lilly heeft in al die jaren vele kinderen 

Lilly Kaligithi op haar 80e verjaardagsfeest

naar pleegzorg. Het aantal weeskinderen in dit kinderdorp 

Afgelopen oktober vierden we het twintigjarig bestaan van 

grootgebracht. Maar uiteraard is 
haar rust haar van harte gegund. 
En onze band wordt niet verbro-

rekenen op onze liefdevolle zorg. En wij mogen rekenen 



K
IN

D
ER

D
O

R
P 

C
O

N
G

O

4

19 Jongeren slaan hun vleugels uit. Dat is dubbel goed nieuws!

Ik maak met liefde plaats 
Diane is een van de jongeren 
die dolgraag hun vleugels 
uitslaan. Wat een groei heeft 
zij doorgemaakt! Jaren geleden 
kwam ze bij ons aan, een klein 
bang weesmeisje. Maar als een sterke meid 
zal ze vertrekken, vol zelfvertrouwen en 
verlangen om een eigen leven op te bouwen. 
Diane vertelt: ‘Ik wil graag zelfstandig wonen 
en mijn eigen kost verdienen als naaister in 
een naaiatelier. Daarbij vind ik het geweldig 
dat er nu een ander kindje kan komen. Ik 

help altijd graag mee om voor de kleintjes te zorgen. Ze zijn zo kwetsbaar. Ik 
weet hoe onbeschrij�ijk veel een plek in dit dorp betekent! Daarom maak ik 
met liefde plaats voor een nieuw kindje.’

Hulp nodig bij de start
We zijn zo trots op Alexis, Diane en de andere meiden en jongens! En ook zo 
dankbaar dat mensen als u dit mogelijk maken! Uiteraard zijn we er nog niet 
helemaal. Want ook om een bestaan op te bouwen is hulp nodig. Voor eten en 
huur en wat huisraad. Een bed, een tafel en stoel, pannen – eenvoudige dingen 
om de eerste maanden te overleven en dan op eigen benen te gaan staan. Uw 
bijdrage maakt dat mogelijk.

In de zomer is het zover. Dan kunnen 19 jongeren in kinderdorp Congo uit-
vliegen. Zonder de steun van goede gevers als u zou dat niet lukken.  

En het mooie is dat uw hulp dubbele waarde heeft. Want voor elke jongere die 
zelfstandig gaat wonen, kunnen we een nieuw kindje opvangen!
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19 Jongeren slaan hun vleugels uit. Dat is dubbel goed nieuws!

19 uitvliegers, 19 nieuwkomertjes
En uw bijdrage heeft nog dubbele waarde ook. Want daarmee kunnen onze 
jongeren uitvliegen én komt er plek voor nieuwe weeskindjes. Zo helpt u straks 
dus ook een klein jongetje of meisje dat er helemaal alleen voor staat en ons 
hard nodig heeft. Samen laten we jongeren uitvliegen en geven we kwetsbare 
kleintjes een veilig thuis. Dank u wel! 

Ik doe graag wat terug 
Alexis is nog zo’n voorbeeld 
van groei en daadkracht. 
Hij vertelt: ‘Op mijn tiende 

verdronken mijn ouders; hun 
bootje sloeg om in een storm. 

Het kinderdorp heeft me opgevangen. Ik 
mocht naar school en een vakopleiding 
volgen als timmerman. Ik wil meubels en 
kozijnen maken. En later zou ik graag 
houtbewerkingles geven in het dorp, dan 
kan ik eraan bijdragen dat andere kinderen 
dezelfde kans krijgen als ik. Het is de droom 
van alle kinderen dat ze later werk vinden en naar een eigen plek verhuizen. 
Het zou mooi zijn als ik daarbij kan helpen, want ik doe graag wat terug voor 
mijn dorp!’

Ik doe graag wat terug 

bootje sloeg om in een storm. 
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Die gevertjes zijn de kinderen van 
 basisscholen “De Wester” en “De 
Aquamarijn” in Leeuwarden. Geven 
is �jn – dat weet een kind. Deze 
basisschool kinderen kregen het dan 
ook voor elkaar 500 schoenendozen 
te vullen met gulle gaven! En ze  
wisten precies wat arme kinderen in 
het koude, winterse Roemenië nodig 
hebben. Warme kleding, speelgoed, 
tekenspullen en nog veel meer. Zo 
maakt een kind een ander kind blij.

Ook even verderop konden we  
Roemeense kinderen en hun families 
een klein beetje geluk bezorgen: in de 

vorm van 200 familiepakketten.  
Hiervoor zijn we naar een gebied 
vlak bij ons kinderdorp gereden  
waar ongeveer 2500 mensen in grote  
armoede leven. Het was rond het 
vriespunt, maar er liepen kinderen op 
blote voeten buiten. Echt, als je dat 
ziet, gaat het je door merg en been. 
Gelukkig hadden we behalve voedsel 
ook warme, gebreide kleding meege-
nomen. Zo heeft IKN het leed enigs-
zins kunnen verzachten, dankzij al die 
mensen die boodschappen en kleding 
hebben gedoneerd. 

Geven is fijn - dat weet een kind

Fijne viltstiften, een zachte knuffel, een muts in vrolijke kleuren – de ogen van 
de kinderen in kinderdorp Roemenië werden groot van verwondering bij het 

zien van de schatten in hun schoenendoos. Dat hadden de goede gevertjes goed 
ingeschat! 

500 schoenendozen en 200 familiepakketten naar Roemenië.

Dank aan alle 
helpers, klein 
en groot!
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Bonvita steunt IKN-kinderdorp in 
Dominicaanse Republiek

Ons kinderdorp Las Palmas in de Dominicaanse Republiek is een veilige 
haven voor 52 kinderen. Hun ouders zijn overleden of kunnen door ver-

slavingsproblemen niet voor ze zorgen. Zonder uw en onze steun zouden deze 
kinderen op straat moeten leven. Maar in het kinderdorp krijgen ze onderdak, 
liefde, zorg en een kans op een beter leven. 

In het dorp staan een lagere en een 
middelbare school, waar ook arme 
kinderen uit de omgeving terecht- 
kunnen. Verder heeft het dorp een 
viskwekerij, een ananas- en bananen-
plantage, een kleine veestapel en 
 kassen. Het kinderdorp streeft ernaar 
zoveel mogelijk zelfvoorzienend te 
zijn. Daarom zijn we blij met onze 
nieuwe samenwerkingspartner 
 Bonvita. Want die helpt daarbij.

Bonvita is een fair trade bedrijf in de-
licatessen en wil graag iets terugdoen 
in landen waar ze hun cacaobonen 
kopen, zoals de Dominicaanse 
Republiek. Eind 2016 schonken ze 
het dorp daarom € 1.000,-. Dit jaar 

zullen ze samen met ons de aankoop 
van zonnecollectoren mogelijk 
maken. Daardoor kunnen we de oude 
dieselgenerator vervangen die het hele 
dorp van stroom moet voorzien. En 
daar blijft het niet bij. We onderzoe-
ken de mogelijkheid van een speciale 
delicatesse waarvan een deel van de 
opbrengst naar het kinderdorp gaat. 
Kortom, we verheugen ons op de 
verdere samenwerking. Die smaakt 
naar meer!

Directeur van Bonvita overhandigt IKN een cheque

De fair trade chocolade van Bonvita

De Las Palmas ananasplantage

het dorp daarom € 1.000,-. Dit jaar 

De Las Palmas ananasplantage



8

PR
OJ

EC
TD

ON
AT

IE
S 

1 
SE

PT
EM

BE
R 

20
16

 T
OT

 E
N 

M
ET

 2
8 

FE
BR

UA
RI

 2
01

7 Met een totaalbedrag van  € 115.000,- zĳn van 1 september 2016 
tot en met 28 februari 2017 de volgende projecten ondersteund:

Hartelijk dank voor uw steun!

Kinderdorp Land Bedrag besteed aan:
huisvesting, voeding, 
onderwĳs, kleding, 
medische zorg

Bedrag besteed 
aan: opname 
van 17 nieuwe 
kinderen

Totaal

Patmos Congo € 30.000,- € 30.000,-

Las Palmas Dominicaanse 
Republiek

€ 17.500,- € 10.000,- € 27.500,-

Nino’s El Salvador € 17.500,- € 17.500,-

EL Paraiso

Lubire si Camin 
pentru Copii

Roemenië € 12.500,- € 12.500,-

Dews Sweet Home India € 7.500,- € 7.500,-

Los Pinos Guatemala € 20.000,- € 20.000,-

Totaal € 105.000,- € 10.000,- € 115.000,-

gemiddeld per maand € 19.166,-

26%

15%

15%

11%

17%

7%
Guatemala 

Roemenië

El Salvador 

Congo 

Dominicaanse 
Republiek 

India 
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Dit heeft u allemaal mogelijk 
gemaakt:
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KTWaar zouden we zijn zonder mensen 
als u? En vooral: waar zouden de 
kinderen zijn zonder u? Nergens 
toch. Want alleen dankzij de barm-
hartige steun van onze donateurs 
kunnen we ze veiligheid bieden. Een 
veilig thuis waar ze liefde, eten, kle-
ding en zorg krijgen. En vooral ook: 
onderwijs, zodat ze kunnen leren hoe 
ze een zelfstandig bestaan kunnen 
opbouwen.

Van 1 september 2016 t/m 28 
februari 2017 konden we dankzij 
alle donaties € 115.000,- inzetten 
om 17 projecten te ondersteunen in 
de landen die u hiernaast ziet. Naast 
zulke �nanciële steun krijgt IKN hulp 
in natura, zoals voedselpakketten 
en kleding. Daardoor konden we 
afgelopen winter bijvoorbeeld 
warme kleding brengen naar 
ons kinderdorp in Roemenië. 
In januari lag daar nog heel veel 
sneeuw, dus die kleding konden 
de kinderen wel gebruiken! 

Ook op dit moment zijn we druk 
bezig met de voorbereiding van een 
transport naar het Roemeense  
Odobesti, waar ons kinderdorp ligt. 
De bedoeling is dat we rond septem-
ber vertrekken. We brengen ook deze 
keer kleding, voedselpakketten, knuf-
fels en speelgoed naar gezinnen die 
in grote armoede leven. Bovendien 
brengen we medische middelen naar 
een ziekenhuis in de buurt van ons 
kinderdorp. 

Dat heeft u allemaal mogelijk 
gemaakt. Dank u wel!
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zulke �nanciële steun krijgt IKN hulp 
in natura, zoals voedselpakketten 
en kleding. Daardoor konden we 
afgelopen winter bijvoorbeeld 
warme kleding brengen naar 
ons kinderdorp in Roemenië. 
In januari lag daar nog heel veel 
sneeuw, dus die kleding konden 
de kinderen wel gebruiken! 
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Liefde is essentieel. Onze kinderen krijgen die dan ook in overvloed. Zelf 
geven ze ook liefde.  Gabi Zamphir, 12 jaar huismoeder in ons kinderdorp 

in Roemenië, weet dat als geen ander. Haar man is overleden en de kinderen en 
de andere dorpmedewerkers zijn haar familie. 

Huisouder zijn is niet altijd makke-
lijk. Gabi vertelt: ‘Laatst zei een van 
de meisjes dat ze het zielig voor me 
vond dat ze zich niet altijd gedragen 
zoals het hoort. Maar het zijn echt 
goede meiden en ik krijg zo veel liefde 
van ze terug! Weet je dat ze voor me 
bidden? Dat geeft veel troost want ik 
geloof dat God altijd luistert naar het 
gebed van een kind.’

Gabi kan uren vertellen over haar 
kinderen. Over haar verjaardag 
bijvoorbeeld: ‘We hadden die dag 
een lastige discussie. Ik lag al in bed 
toen er werd geklopt, precies om 12 
uur. Het was een van de meisjes. Ze 
pakte mijn hand en trok me mee naar 
de huiskamer. Daar zaten de andere 
meisjes op me te wachten, allemaal 
mooi aangekleed! Ze hadden een 
prachtige poster gemaakt, met teksten 
en tekeningen waarmee ze vertelden 
hoeveel ze van me hielden. Ik was 
zo onder de indruk. Wat een mooie 
mensen zijn ze geworden. Dat is mede 
te danken aan al die lieve donateurs.’
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goede meiden en ik krijg zo veel liefde 

geloof dat God altijd luistert naar het 

Gabi Zamphir

‘God luistert altijd naar 

het gebed van een kind’

‘Ik krijg zo veel liefde van ze terug’
Gabi Zamphir, huismoeder in ons kinderdorp in Roemenië
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Umoest eens weten hoe belangrijk u bent voor onze kinderen. Als ze 
aankomen, hebben ze alleen de kleren die ze dragen. Wij geven ze een 

leven, met uw steun. Onze kinderdorpdochter Constanza bedankt u daarvoor, 
op geheel eigen wijze. 
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‘ Ik móét u vertellen hoe dankbaar 
ik ben!’

Toen Constanza in Las Palmas kwam 
was ze twee. Haar vader was over-
leden en haar moeder kon niet voor 
haar zorgen omdat ze psychisch ziek 
was. Constanza zelf bleek te lijden 
aan depressies. Ach, we zagen haar zo 
worstelen. Ze kreeg psychische zorg 
en al onze steun. Constanza bleef 
vechten. En ze won. Ze werd zelfs zo 
sterk dat zij ons eerste kind is met een 
verpleegdiploma! 

Constanza’s hart loopt over van 
dankbaarheid voor de mensen die 
haar deze kans gaven. Liefst zou ze u 
persoonlijk bedanken, maar dat kan 
natuurlijk niet. Daarom deed ze het zo:  

Onlangs waren onze internationale 
directeur Rick Fleck en zijn vrouw 
Sharon in het kinderdorp. ’s Avonds 
klopte Constanza op hun kamerdeur. 
Rick riep dat ze in bed lagen. Maar 
Constanza hield vol. ‘Ik vertrek 
morgenvroeg,’ riep ze, ‘dan zie ik u 
niet meer. En ik móét u vertellen hoe 
dankbaar ik ben.’ Natuurlijk lieten 
Rick en Sharon haar binnen. Namens 
u en alle donateurs namen ze haar
dankwoorden in ontvangst. Bij deze
dus: dank u wel, u bent onmisbaar!

Jonge Constanza 
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‘ De kinderen hebben mijn 
leven veranderd’
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Lieve medebeschermer van de kinderen,

Vroeger werkte ik in de bouw, ik vervoerde zand en stenen. Totdat mijn 
vrachtwagen het begaf en ik mijn gezin niet meer kon onderhouden.  
Mijn vrouw wilde dat wij huisouders zouden worden in het kinderdorp. 
Mij trok het idee om voor kinderen te zorgen eerlijk gezegd niet zo.  Maar 
we deden het. Overdag werkte ik in een werkplaats, ’s avonds hielp ik 
mijn vrouw. Het eerste jaar was verschrikkelijk zwaar. We hadden 13 
jongens! We kregen veel training en begeleiding, en toch... dit hou ik nooit 
vol, dacht ik! 

Maar stukje bij beetje veranderde mijn leven. Ik verbaas mezelf nog 
steeds regelmatig. Ik zorg dat de jongens in bad gaan, dat ze hun vuile 
borden afwassen, dat ze hun kleren wassen en hun tanden poetsen, dat 
ze zich klaarmaken voor school. Ik speel met ze  en ik zorg dat ze leren 
uit de Bijbel - alles als een echte vader.

Ik zie nu het wezenlijke belang van dit werk. Ik zie de enorme behoefte 
die deze  kinderen hebben aan zorg en liefde en begeleiding. Ze hebben me 
geholpen de ware betekenis van het geloof te zien. Ik weet nu dat God mij 
naar deze plaats bracht om hem te dienen. Ik dank God daarvoor.  
En ik dank u dat u dat mede mogelijk maakt. 

Jorge Urrutia, 
huisvader in 
kinderdorp 
Guatemala
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Wist u dat …

IKN in Leeuwarden elke 2e woensdag van de maand een rommelmarkt organiseert?

De Leeuwarder horeca elk jaar zo’n € 600 ontvangt voor het inleveren van doppen  
voor recycling? En dat dit geld naar IKN gaat? Dat staat gelĳk aan 1200 maaltĳden!

Dat we die inzameling in 2017 proberen te verdubbelen?

U ook op die manier doppen kunt sparen als u in de buurt van Zwĳndrecht of 
Leeuwarden woont?

Dat IKN in december weer schoenendozen uitdeelt aan basisschoolkinderen 
in Roemenië? 

We dan ook kinderschoenen uitdelen aan kinderen zonder schoenen?

We daarom graag kinderschoenen van u ontvangen als u die overheeft? 
U kunt ze inleveren in Zwĳndrecht of Leeuwarden.

Dat ons grootste kinderdorp in Congo ligt? Er wonen op dit moment 140 kinderen.

Dat ons kleinste kinderdorp in Colombia ligt? Hier wonen op dit moment 8 kinderen.
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Uw laatste wens een nieuw begin

IKN vangt wees- en verlaten kinderen op, kinderen die allemaal een moeilijke tijd 
hebben doorgemaakt. Sommigen zijn hun ouders kwijtgeraakt door een vreselijke 
oorlogssituatie, zijn mishandeld of vanwege extreme armoede in de steek gelaten. 
Uw hulp is en blijft nodig om deze kinderen een thuis en een toekomst te geven.

U kunt hun toekomst veiligstellen door ook aan hen te denken als u beslist hoe u 
uw nalatenschap wilt regelen. 

Een testament is de beste manier om te waarborgen dat uw laatste wensen wor-
den uitgevoerd. U kunt IKN op twee manieren begunstigen:
•  door IKN te benoemen tot (mede-)erfgenaam en een percentage van uw nala-

tenschap te bepalen ten gunste van de kinderen.
•  Of u kunt IKN een legaat toekennen. Een legaat is een vastgesteld bedrag of

een bepaald goed (bijvoorbeeld een schilderij).

Wanneer u besluit om IKN als uw begunstigde op te nemen, krijgen veel meer 
kinderen de kans op een toekomst. Uw laatste wens kan het begin zijn van een 
mooi, nieuw leven. 

We begrijpen dat u mogelijk vragen hebt en wij helpen u met genoegen verder en 
staan u graag te woord. n e voor itter Va ili rianto  i  voor u ereik aar 
ti den  kantooruren op telefoonnu er 06 1673 8896 of u kunt een e- ail 
turen naar info@internationalekinderhulp.nl

In elk van ons leeft de wens om iets 
goeds achter te laten en voort te leven 

in de herinneringen van onze dierbaren. 
Een van de manieren om dat te doen, 
is door de idealen te steunen die men 
ook tijdens het leven voorstond. Zoals 
kansarme kinderen een warm thuis, 
onderwijs en een toekomst te geven, 
zodat zij op hun beurt weer een positieve 
bijdrage aan de wereld kunnen leveren.

GEEF MET DEZE MACHTIGING KINDEREN EEN TOEKOMST.

I
in de herinneringen van onze dierbaren. 
Een van de manieren om dat te doen, 
is door de idealen te steunen die men 
ook tijdens het leven voorstond. Zoals 
kansarme kinderen een warm thuis, 
onderwijs en een toekomst te geven, 
zodat zij op hun beurt weer een positieve 
bijdrage aan de wereld kunnen leveren.



‘Kinderen heb je niet voor even, 
maar voor het leven.’
Een gezegde waar veel waarheid in zit. 

Wij vangen met liefde wees- en verlaten kinderen op, vaak als ze nog heel jong 
zijn en beloven hun om ze nooit meer in de steek te laten. Dat betekent wel dat we 
jarenlang voor ze zorgen. Elke dag hebben deze kinderen eten, een warm huis en on-
derwijs nodig, daarom is langdurige steun zo belangrijk! Steun de kinderen daarom 
met een machtiging.

Het heeft ook voordelen voor u:
•  u geeft de kinderen zekerheid voor de toekomst.
•  u heeft geen omkijken naar uw donatie en toch steunt u de kinderen regelmatig.
•  door lagere verwerkingskosten blijft er meer over voor de kinderen.
• met een telefoontje kunt u wijzigingen doorgeven en wij regelen het voor u.

GEEF MET DEZE MACHTIGING KINDEREN EEN TOEKOMST.
  Ja, ik steun Internationale Kinderhulp Nederland (IKN) doorlopend en geef kinderen een 

toekomst! Daarom machtig ik IKN om tot wederopzegging het volgende bedrag van mijn 
bankrekening af te schrijven:

Incassant ID: NL07ZZZ412264850000. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan IKN om een SEPA-incasso-opdracht 
naar uw bank te sturen om deze afschrijving conform de opdracht van IKN uit te voeren. IKN incasseert het bedrag rond de eerste van de maand. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.N
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   € 5,00           € 7,50           Ik geef een ander bedrag: 

Periode:     per maand          per kwartaal           andere termijn, nl.:

Woonplaats:Naam: Adres:

IBAN-rek.nr.:   man          vrouw        

Telefoonnummer: Datum:

  Ja, ik wil via e-mail informatie ontvangen van IKN.

E-mailadres:

Handtekening:

Geboortedatum:

Datum ingang machtiging:



Korteling 1, 1679 VH Midwoud 
tel: 06 1673 8896
IBAN: NL67 ABNA 0516782762 
KvK-nr.: 41226485
info@internationalekinderhulp.nl 
www.internationalekinderhulp.nl

* Om de privacy van de kinderen in dit Doelenboekje te beschermen zijn de namen gefingeerd.




