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U verrast mij steeds opnieuw. Dankzij uw betrokkenheid en steun 
is het mogelijk onze weeskinderen een veilig thuis te geven. 
Ik ben dankbaar dat u helpt.

Er is dit jaar veel gebeurd. Vooral in Congo hadden wij veel 
tegenslagen. Een modderstroom verwoestte complete dorpen , 
waardoor veel kinderen wees werden. De Congolese regering stond 
daarom ineens voor onze poort met 41 weeskinderen. Ons eigen 
kinderdorp had ook schade opgelopen door de modderstroom. 
Bovendien zaten we eigenlijk al vol. Maar dankzij uw steun konden 
we al deze kinderen in nood opvangen. 

Helaas hebben we niet genoeg geld om onze kinderen in Congo 
structureel te helpen. Wilt u ons steunen met een maandelijkse of 
jaarlijkse donatie? Een gift via een machtiging is het voordeligst. 
Door lagere verwerkingskosten bij de bank blijft meer geld over 
voor onze weeskinderen. Wilt u het machtigingsformulier achterin 
dit boekje invullen? Dankzij uw periodieke steun geeft u onze kinderen 
zekerheid voor de toekomst.

Gelukkig hebben wij ook goed nieuws. 
We zetten een melkveebedrijf op in de Dominicaanse Republiek, 
zodat ons kinderdorp beter in zijn eigen onderhoud voorziet. 

Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen? 
Bel of e-mail mij gerust. Ik vertel u graag meer over de manier 
waarop wij onze kinderen  een toekomst geven.

Vasili Triantos
Voorzitter Stichting 
Internationale Kinderhulp Nederland

info@internationalekinderhulp.nl 
06 1673 8896 

Voorwoord Nieuwe kinderen in Guatemala

Internationale Kinderhulp Nederland

Joël kwam met zijn zusjes Debora 
en Valentina naar ons kinderdorp in 
Guatemala. Zij waren ziek, bang en 
hongerig. De rechter plaatste hen uit 
huis, omdat hun moeder niet voor hun 
kon zorgen. 

In korte tijd kwamen er nog eens twintig 
nieuwe kinderen naar ons kinderdorp. 
Dankzij uw hulp konden wij enkele 
huizen en het sanitair opknappen. 
Nu heeft ieder kind een veilig thuis, 
waar zij met liefde opgroeien.

Wist u dat…
• Het kinderdorp in Guatemala 40 jaar bestaat?
• Dit het allereerste kinderdorp van

International Children’s Care is?
• De allereerste kinderen werden opgevangen

na een zware aardbeving, waarbij 23.000
dodelijke slachtoffers vielen en meer dan
1 miljoen mensen dakloos raakten?

• We hier nu 79 kinderen opvangen?
• Uw donatie zorgt dat de kinderen hier

een veilig thuis hebben, waar ze liefdevol
worden opgevoed?

Wilt u Joël, Debora, Valentina en de andere 
kinderen blijven ondersteunen? Maak dan 
gebruik van de acceptgiro bij dit doelenboekje. 
Wanneer u de machtiging invult, ondersteunt 
u onze kinderen structureel. Dankzij uw steun
krijgen zij een kans om een liefdevolle en 
volwaardige toekomst op te bouwen. 
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Het was een zwaar jaar voor ons kinderdorp Patmos in de 
Democratische Republiek Congo. In september 2017 vernietigde 
een zware modderstroom in één nacht tijd complete dorpen in het 
noorden van Congo. De Congolese regering bracht 7 weeskinderen 
die het overleefden naar ons kinderdorp.

Nóg een modderstroom
In november richtte een modderstroom schade aan in ons kinderdorp. 
Twee huizen waren onbewoonbaar, een groot stuk van onze landbouw-
grond werd onbruikbaar. Gelukkig raakte niemand gewond. 
De kinderen uit de beschadigde huizen konden spullen lenen van de 
anderen. Dankzij uw hulp konden we de huizen repareren, zodat de 
kinderen weer een veilige plek hebben om te slapen.

Burgeroorlog
In het noorden van Congo heerst een burgeroorlog tussen de Congolese 
regering en rebellengroepen. Herinnert u zich Sadiki nog? 
Zij had wormen, malaria en kwam ondervoed bij ons aan, samen met 
16 andere kinderen. 

Bij aankomst waren 5 kinderen zo ziek, 
dat ze direct medische hulp kregen. 
Akonkwa was één van hen. Hij sprak niet, 
at niet en zijn buik was opgezwollen van 
de honger. In april 2018 overleed hij. 
Hij was slechts drie jaar oud.

Ook Frederic (< foto) moest vanwege een 
aanval van rebellen vluchten uit een 
vluchtelingenkamp. 
Zijn zus stierf onderweg. 
De rebellen vermoordden zijn moeder, 
maar lieten hem en zijn broer leven. 
Hij kwam samen met 23 andere kinderen 
naar ons kinderdorp. 
Dankzij uw hulp hebben zij nu een veilig 
thuis.

Hoe gaat het in Congo?
Structurele hulp is nodig
In twee maanden tijd kregen we 41 nieuwe kinderen in ons kinderdorp. 
Nu vangen wij 165 kinderen op. Wij hebben te weinig geld voor voedsel, 
kleding en medische zorg. Daarom hebben wij opnieuw het dringende 
verzoek aan u om ons te helpen met uw gift, zodat Sadiki, Frederic 
en de andere kinderen voldoende kunnen eten.

Helpt u mee?
Met uw gift van 25 euro geeft u kinderen zoals Sadiki en Frederic een 
maand lang eten. U kunt de machtiging achterin dit boekje gebruiken 
om ons iedere maand te helpen. Of maak eenmalig uw gift over via 
de acceptgiro. Mogen wij weer op u rekenen? 
Samen geven we de kinderen in Congo een veilige toekomst.
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Wat u mogelijk heeft gemaakt …
Met een totaalbedrag van € 247.193,- zijn in 2017 de onderstaande 
projecten ondersteund.
Gemiddeld besteden wij € 20.600,- per maand aan onze kinderen.

 
 Kinderdorp Land Huisvesting Noodhulp Totaal in euro’s
     Voeding
     Onderwijs Koe-project
     Kleding
     Medische zorg  Educatie  

 Patmos Congo [C] 27.800 20.000 47.800

 Las Palmas Dominicaanse 24.500 3.000 27.500
   Republiek [DR] 

 Nino’s EL Paraiso El Salvador [ES] 10.000  10.000

 Los Pinos Guatemala [G] 45.000  45.000

 Dews sweet home India [I] 16.000 6.000 22.000

   Roemenië [R] 29.500  29.500

  Transport Roemenië [R-T] 18.717  18.717

  Ondersteuning Dominicaanse 262  262
 Tienda Caraballo Republiek [DR] 

 Beheer/admin.  Structurele hulp [BaS] 41.547   41.547

 Beheer/admin. Noodhulp [BaN]   4.867  4.867

 Totaal    213.326  33.867  247.193  

Acties en projecten
Hulpgoederen naar Roemenië
In september 2017 deelden vrijwilligers 500 schoenendoezen uit, gevuld 
met schrijfgerei, winterkleding en speelgoed. Ook gaven we 250 voedsel-
pakketten aan arme gezinnen in de directe omgeving van ons kinderdorp.

Koeienproject Dominicaanse Republiek
We hebben € 3.000 overgemaakt voor het koeienproject in de Dominicaanse 
Republiek. Dat zijn drie koeien met ieder een kalfje. De melk van één koe 
levert genoeg geld op voor het levensonderhoud van één weeskind. 
Helpt u mee om de veestapel in 2018 uit te breiden naar twintig koeien? 

Wereldrecord langste doppenketting
Op 8 juli doen wij een recordpoging voor de langste doppenketting ter 
wereld. Het IKN-kantoor staat in Leeuwarden, de culturele hoofdstad van 
Europa in 2018. Ruim 400 vrijwilligers, waaronder basisschool De Wester 
uit Leeuwarden, rijgen 240.000 doppen aan elkaar voor een ketting van 
circa 2000 meter lang. Na de recordpoging verkopen wij de doppen aan 
www.wasteboards.com. Zij maken hier skateboards van. 
Met de opbrengst ondersteunen wij scholing voor onze kinderen in India.

Komt u kijken naar onze recordpoging?
Wanneer: zondag 8 juli 2018 

Waar: Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden

Helpt u mee?
Wilt u ons helpen met ons scholingsproject in India? 
Of om meer koeien te kopen in de Dominicaanse Republiek? 
Gebruik dan de bijgesloten acceptgiro. 
Dankuwel!

[C]  19,3%
[DR]  11,2%
[ES]  4,1%
[G]  18,2%
[I]  8,9%
[R]  11,9%
[R-T]  7,6%
[BaS]  16,8%
[BaN]  2,0%
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De koeien in ons kinderdorp in de Dominicaanse Republiek zijn 
oud en produceren weinig tot geen melk. Wij willen de veestapel 
graag vernieuwen, zodat we melk kunnen verkopen aan de lokale 
bevolking. 
De melkopbrengst van één koe voorziet in het levensonderhoud 
van één weeskind!

Gezonde melkkoeien
In 2017 kochten we onze eerste jonge koeien. Zij eten gras en maïs, wat we 
produceren op onze eigen grond. Een koe met kalfje kost € 1.000 bij een 
lokale boer. Zo ondersteunen wij de lokale economie. 
Na 12 tot 14 maanden verkopen we het kalfje voor € 500, of het kalf groeit 
op tot nieuwe melkkoe voor ons kinderdorp.

Koeien zijn educatief
Dankzij de verkoop van melk wordt ons kinderdorp meer zelfvoorzienend 
en minder afhankelijk van giften. Daarnaast willen sommige weeskinderen 
graag boer worden. Wij investeren in hun educatie, zodat zij later succesvol 
zijn als melkveehouder of kunnen werken bij een boer.

IKN-partner Wiarda Faber
In 2018 willen wij 20 koeien aanschaffen. Dat kost € 20.000. 
Gelukkig krijgen wij hulp van onze partner Wiarda Faber.

Gurbe Wiarda en Arnoud 
Faber adviseren en coachen 
bedrijven. Zij dragen bij aan 
een betere samenwerking in 
het team, hogere productiviteit 
en klanttevredenheid. 

Koopt u ‘n koepon
van € 250 of meer? 
Uw donatiebedrag (tot € 1.000) 
is uw korting op advies, training 
of coaching bij Wiarda Faber. 
Kijk eens op www.wiardafaber.nl

Ook partner worden?
IKN is trots op de samenwerking 
met bedrijven zoals Wiarda Faber, 
omdat wij elkaar versterken. 

Wilt u ook een duurzame impact maken met uw bedrijf? Als partner van 
IKN laat u uw klanten en relaties zien dat u investeert in een veilig thuis 
voor weeskinderen wereldwijd. 
Met uw hulp geeft u weeskinderen weer een toekomst!
Wilt u ook partner worden van IKN? 
Bel Vasili Triantos voor een kennismakingsgesprek: 06 1673 8896. 

Wiarda Faber steunt koeienproject in Dominicaanse Republiek

is uw korting op advies, training 

www.wiardafaber.nl
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Abel werd in 1975 geboren in Miches, Dominicaanse Republiek. 
Op tienjarige leeftijd kwam hij met zijn zusje naar Las Palmas 
Children’s Village. Dit is zijn verhaal.

Van jongs af aan keek ik op tegen mijn vader. Hij was timmerman en ik vond 
het prachtig wat hij van hout kon maken. Maar mijn ouders waren erg arm. 
Gelukkig kregen we hulp van Las Palmas Children’s Village. 
Wij mochten daar blijven en gingen naar school. 

Ik vond school geweldig en haalde mijn middelbare schooldiploma in 1994. 
Ook in het kinderdorp leerde ik veel: groenten kweken in de tuin, koeien 
verzorgen, koken, bakken en meer. Maar het allerleukste was zelf kasten maken, 
net als mijn vader deed. Nu ben ik wiskundeleraar op een school in Nuevo Orden. 

Mijn vrouw Yoselin Alcala en ik hebben drie 
kinderen: Angel (20), Yonsi (14) en Jasbel (12). 
In maart 2017 vroeg Samilin Williams, 
de beheerder van het kinderdorp, mijn hulp. 
In de zomer ging ik naar Las Palmas. 
Ik maakte begrotingen voor projecten, 
maar kasten maken vind ik nog steeds leuk. 
Daarom hielp ik ook met renovaties. 
We repareerden de gastenkamers, keukens, 
de bibliotheek en maakten heel veel nieuwe 
deuren en kasten!
Ook mijn zusje Miguelina hielp mee. 
Zij heeft een bachelor in boekhouden 
gehaald en heeft een goede baan. 
Zij heeft twee kinderen met haar man Juan. 
Zij doneerden nieuwe bureaus en tafels 
voor de bibliotheek. 

< Abel 10 jaar

Abel (43): “Ik voel me nog steeds 
thuis in het kinderdorp”

Ik voel me nog steeds thuis in het kinderdorp, dus ik vind het � jn om te helpen. 
Ik wil ook graag iedereen bedanken die geld heeft gegeven om deze mooie 
projecten te realiseren. 

Tegelijk is er nog veel te doen. We willen de kerkbanken vervangen, want deze 
zijn aangetast door termieten. Ook zijn we gestart met het koeienproject. 
Ik wil blijven helpen, zodat het kinderdorp een veilige plaats is voor gelukkige 
kinderen. Wilt u helpen met een donatie, zodat we genoeg geld hebben om 
deze kinderen dezelfde kansen te geven als ik van u heb gekregen?

Hartelijke groeten!

A�� � P���� V�l��i�
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Savati was nog maar drie jaar oud, toen haar moeder doodging. 
Haar vader zorgde sindsdien voor haar en haar zus. Hij ging iedere dag 
op zijn motor naar zijn werk. Op een dag kwam hij niet meer thuis. 
Een auto reed hem aan. Hij overleed ter plekke. 
Savati en haar zus waren plotseling wees. Hun tantes probeerden voor 
ze te zorgen, maar hadden niet genoeg geld voor twee kinderen. 
Daarom brachten zij Savati naar ons kinderdorp in India. 
Dankzij onze liefde en zorg bloeit Savati weer op. 

De andere kinderen namen haar direct 
op in de groep. Ze spelen buiten en 
zingen liedjes. Savati is vooral blij 
dat ze weer naar school kan. 

Savati is één van de zestig 
kinderen in ons kinderdorp 
in India. Hun scholing kost 
€ 20.000 per jaar. 
Dankzij uw steun biedt u deze 
kinderen weer een toekomst.

Savati gaat naar school in India Wist u dat ...
• Dimitri Triantos op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig is

in onze opslag aan de Dubbelweg 23 in Zwijndrecht?

• Hij daar allerlei goederen in ontvangst neemt?

• Dimitri fi etsen repareert maar ook verkoopt? Voor een betaalbare fi ets
kunt u dus ook terecht aan de Dubbelweg 23 in Zwijndrecht.

• De opbrengst van de
fi etsenverkoop 
uiteraard bestemd is
voor de weeskinderen
van IKN?

• Dimitri bijzondere
verhalen heeft over zijn
lange geschiedenis
bij IKN? Loopt u gerust
eens bij hem binnen,
hij vertelt u graag meer
over het belangrijke
werk van IKN.

• Uw gift fi scaal aftrekbaar is wanneer u periodiek geld doneert?

• Dat alleen kan wanneer het goede doel een ANBI stichting is?

• IKN sinds jaar en dag een ANBI stichting is?

• Wij u graag de benodigde formulieren toesturen?
Neemt u daarom gerust contact op met ons kantoor
in Leeuwarden 058 289 86 77.

• IKN ook op Facebook is? Volg ons en zie hoe onze vrijwilligers
zich inzetten om onze weeskinderen een veilig thuis te geven.

• U van harte welkom bent op:
www.facebook.com/IKNeendoelinbeweging
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Elk kind heeft recht op een warm gezin, een veilige thuisbasis en 
goed onderwijs. Maar dit is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. 
Mita (10) uit India verloor haar vader aan hiv. 
Toen ook haar moeder overleed, werd zij wees. Haar familie was 
te arm om voor haar te zorgen. Daarom belandde zij op straat.

Vandaag is Mita een vrolijk meisje. Ze zal nooit 
haar ouders vergeten, maar gelukkig voelt ze 
zich thuis bij een warme familie. Ook gaat ze met 
plezier naar school. Dankzij uw hulp geven we 
weer kleur aan het leven van Mita.

Schenken met belastingvoordeel
Wilt u ook investeren in kinderen zoals Mita en 
het maximale uit uw donatie halen? Dan kunt u 
een periodieke schenking aan IKN overwegen. 
Hierbij schenkt u jaarlijks (in termijnen) een vast 
bedrag gedurende een periode van vijf jaar. 
Het aantrekkelijke van een periodieke schenking 
(ook wel onderhandse schenkingsakte genoemd 
zonder tussenkomst van een notaris) is het 
belastingvoordeel. U legt uw periodieke 

schenking vast via het formulier dat u kunt downloaden op de website 
van de Belastingdienst. Of bel ons voor een formulier op 058-289 8677.

Het ingevulde formulier kunt u ons toesturen::
Internationale Kinderhulp Nederland 
Korteling 1,
1679 VH  Midwoud.

IKN is opgericht in 1994 als fondsenwervingspartner van International 
Children’s Care (ICC). Wij zijn actief in 12 landen en dragen zorg voor 
circa 500 kinderen. De kinderen wonen in een van de 12 kinderdorpen of 
familiehuizen. Wij bieden hen een thuis, waar ze opgroeien in een warme, 
veilige gezinsomgeving. Met uw hulp en ondersteuning biedt IKN kinderen 
weer een toekomst.

Voor hetzelfde geld schenkt u meer! ‘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 onder-
wijs 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 één telefoontje kunt u wijzigingen doorgeven en wij regelen het

voor u.
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‘Kleurt U het leven van een weeskind?

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.DB

18
05

 € 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:

 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:



Kantoor: 

Korteling 1• 1679 VH Midwoud tel: 06 1673 8896

IBAN: NL67 ABNA 0516782762 KvK-nr.: 41226485

info@internationalekinderhulp.nl 
www.internationalekinderhulp.nl

Inleverlocatie goederen:
Dubbelweg 23 •  3336 LB  Zwijndrecht • 06 - 46 34 18 13

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




