
DOELENBOEKJE OKTOBER 2016

U maakt het 
mogelijk!

U schonk ze 
veiligheid

Pag.
3

Pag.
4-5

Pag.
12

Dankzij u weer 
drie kinderen 
gered!

Afscheid van Raul
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Beste donateur, 

Al ruim 22 jaar is Internationale Kinderhulp Nederland een sterke basis om 
wees- en verlaten kinderen een betere wereld en een beter leven te geven.
Het leven dat deze kinderen achterlieten draaide om armoede, verwaarlozing, 
misbruik en geweld. Dankzij uw ondersteuning hebben zij nu een dak boven 
hun hoofd, en zijn zij deel van een familie. Uw betrokkenheid zorgt voor een 
wezenlijk verschil, de kinderen hebben een kans op een eerlijke toekomst. 
Daarvoor zijn zij u enorm dankbaar.

Het afgelopen half jaar stond in het teken van de aardbeving bij ons kinder-
dorp in Congo, hierdoor konden de kinderen niet naar school. De boot die aan 
vervanging toe was, voor alle vervoer van het vaste land naar het eiland waar 
dit kinderdorp ligt. Maar ook het drinkwater in het kinderdorp in El Salvador. 
Voor al deze problemen moest een oplossing gezocht worden, en dankzij uw 
ondersteuning zijn we daar samen in geslaagd!

Zonder uw hulp zijn deze kinderen nergens, maar mét uw hulp zijn zij in staat 
om aan hun toekomst te werken. De kinderen kunnen naar school en groeien 
spelenderwijs op met andere kinderen die zoveel liefde en geborgenheid nodig 
hebben, en dit nu ook krijgen dankzij u. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit doelen-
boekje en, wanneer u een vraag of suggestie hebt, 
neemt u dan gerust contact met ons op. Ons IKN-
team staat u graag te woord.

Nogmaals dank voor uw onvoorwaardelijke steun.

Vasili Triantos
Voorzitter Stichting Internationale 
Kinderhulp Nederland

22 jaar samen sterk!
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Vasili Triantos
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De aarde beefde. De kinderen ook. 
Maar u schonk ze veiligheid.

Dankzij uw gulle steun kunnen wij 
de school herstellen. We zijn nu 
bezig met de reparatie van de laatste 
scheuren en binnenkort kunnen de 
kinderen weer terecht in alle lokalen. 
Dan hebben zij hun veiligheid terug. 
U schonk ze die veiligheid. En die is 
van onschatbare waarde voor deze 
kinderen, die immers zo veel geweld 
hebben meegemaakt. 

Zoals we allemaal weten heeft  
geweld schadelijke gevolgen voor de 

kwetsbare kinderziel. Een gevoel van 
veiligheid is daarom essentieel. Die 
veiligheid vinden ze onder andere 
op school. Dat is belangrijk voor 
nu, maar ook voor de toekomst. De 
school maakt de kinderen weerbaar, 
zodat zij zich kunnen handhaven in 
de maatschappij. En de kennis die ze 
opdoen geeft ze een kans op een baan 
en een inkomen. De kans op een toe-
komst dus, met een gezond en vooral 
ook veilig leven. 
En dat is allemaal mede dankzij u!

Uherinnert zich vast onze berichten over ons kinderdorp in Congo. Het 
dorp ligt op een eilandje, waar onze kinderen veilig zijn voor guerilla’s en 

bendes. Maar vorig jaar kwam het gevaar in een andere vorm: een aardbeving! 
De paniek onder de kinderen was groot. De fysieke schade ook. In het schoolge-
bouw zaten zoveel scheuren dat alleen nog twee noodlokalen bruikbaar waren. 

Dankzij uw steun konden we de bouwmaterialen 
aanschaffen.
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IKN maakt deel uit van International Children’s Care (ICC). Wij hebben 13 
projecten in 13 landen en zorgen voor ruim 530 wees- en verlaten kinderen.

Er wordt met man en macht gewerkt aan de opbouw van 
de school.
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Weer drie kinderen gered. 
Dankzij u!

De moeder van de kinderen stond 
er al jaren helemaal alleen voor. De 
kinderen zijn van twee verschillende 
vaders, die haar en de kinderen in 
de steek hebben gelaten. Haar eigen 
vader en moeder leefden niet meer 
en er was niemand die haar kon 
helpen. De moeder probeerde aan 
werk te komen. Maar dan zou ze heel 
lang van huis zijn en zou ze iemand 
moeten betalen om op de kinderen te 
passen. Terwijl de luttele centen die 

ze zou verdienen niet eens voldoende 
zouden zijn om drie kinderen te kun-
nen voeden en verzorgen, laat staan 
om een oppas te betalen. 

De moeder kon geen kant meer op. 
De kinderen waren nu al zwaar 
ondervoed en dat zou alleen nog 
maar erger worden. Bovendien was 
de kleine Tomas hiv besmet. Hij werd 
geplaagd door een verschrikkelijke 
jeuk, over zijn hele lijfje. In zo’n 
geval moet je absoluut niet krabben. 
Maar dat is voor een volwassene al 
moeilijk, en helemaal voor een kleu-
ter - Tomas krabde zichzelf helemaal 
open. Medicijnen waren dus keihard 
nodig. Dure medicijnen... . 

Ten einde raad richtte de moeder zich 
niet lang geleden tot de Kinderrechter. 
Uit liefde en toewijding voor haar 
kleintjes vroeg ze de rechter ervoor te 
zorgen dat iemand haar kinderen zou 
nemen. Ze kon niet anders, het was 
de enige uitweg.

Net anderhalf jaar was de kleine Renata. Haar broertjes Tomas en Diego, 
een tweeling, waren vier jaar. Alle drie de kinderen waren ernstig onder-

voed. En ze hadden heel hard medische zorg nodig. Maar medische zorg is niet 
weggelegd voor wie arm is in de Dominicaanse Republiek... 

En zo werden de kleine Tomas, Diego 
en Renata gered uit hun erbarmelijke 
omstandigheden. We hebben ze een 
veilige haven kunnen bieden. Ze wo-
nen nu in het Las-Palmas kinderdorp 
van ICC, de internationale stichting 
waarvan IKN deel uitmaakt. Er 
wordt liefdevol voor de drie kleintjes 
gezorgd. Het gaat steeds beter met 
ze en ze zijn bijna weer helemaal 
gezond.

Voor de kinderen is het een groot 
geluk dat er mensen zijn zoals 
u. Mensen met een liefdevol en
hulpvaardig hart, die hun gezegende
eigenschappen omzetten in daden.

Met de steun die onze stichting van 
u krijgt, kunnen we concrete hulp
bieden in tijden van crisis. Daarvoor
danken wij u. Zonder de steun van
mensen als u hadden we de kinderen
niet kunnen redden. We hopen dan
ook dat we ook in de toekomst op
u mogen blijven rekenen. Want we
moeten de kinderen natuurlijk niet
alleen nu opvangen, maar ze hun hele
jeugd een veilige thuisbasis bieden.

En zo zijn er nog veel meer kinderen 
die echt niet zonder ons kunnen. Met 
uw hulp geven we ze een beter leven. 
Én een kans voor de toekomst. 

Dank u wel!

Diego. 

Renata.

Tomas.

De kinderen worden liefdevol opgevangen in het kinderdorp. 
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Nieuwe boot kinderdorp Congo

De huizen in onze kinderdorpen worden bewoond door ouders en kinderen, 
die soms hun eigen kinderen zijn. Nieuwe kinderen stappen in een warm en 
veilig nest. Bij aankomst worden ze liefdevol verwelkomd door hun nieuwe 
pap, mam, broertjes en zusjes. Dan krijgen ze eten, want de kinderen zijn vaak 
uitgehongerd. Vervolgens worden ze gewassen en krijgen ze nieuwe kleren. Dat 
alles geeft ze alvast het veilige gevoel dat er goed voor ze zal worden gezorgd.

Ook in de gemeenschap krijgen ze een warm welkom. In een speciale dienst 
worden de kinderen met hun gezin naar voren geroepen om kennis te maken 
met de anderen in het kinderdorp, die voor hen bidden. Zo leren de kinderen 
dat ze deel uitmaken van een hechte gemeenschap. De kinderen worden ook 
opgenomen in het ‘Kindsponsor’-programma, waarbij een donateur de vaste 

sponsor van een kind kan 
worden en het kind iedere 
maand financieel onder-
steunt met een vast be-
drag. Dat geeft deze kin-
deren een groot gevoel 
van zekerheid en veilig-
heid. Het is al die liefde en 
zorg die de kinderen weer 
sterk maakt. De liefde en 
zorg van mensen zoals u. 

Welkom in je nieuwe familie, 
lief kind!

Veel kinderen die onze stichting met uw steun helpt, vinden opvang in onze 
kinderdorpen. Maar hoe gaat dat? Hoe maak je dat kinderen zich welkom 

voelen in een vreemde gemeenschap? Het antwoord komt neer op twee woor-
den: liefde en zorg. 

Zij zijn alvast vriendjes geworden!

Hartelijk dank voor uw steun!

In Congo gaat de burgeroorlog op het 
vasteland met veel geweld en agressie 
door. Ons kinderdorp Patmos ligt op 
het eiland Idjwi in een groot meer, 
onbereikbaar voor de rondtrekkende 
bendes, een veiligere plek kunnen we 
onze kinderen niet bieden.

Maar we moeten wel al het eten en 
drinken voor de kinderen met een 
boot aanvoeren.  Door het intensieve 
gebruik van de boot van ons kin-
derdorp moest deze echt vervangen 
worden. Geen boot betekent dus ook 
geen eten! 

Daarom stuurden wij u een dringende 
oproep om te helpen een nieuwe boot 
te kopen.

Dankzij uw geweldige steun is het 
gelukt! Met uw giften hebben we een 
goede, betrouwbare boot voor de 
kinderen kunnen aanschaffen. 

De boot wordt dagelijks gebruikt om 
nieuwe voorraden of bouwmaterialen 
op te halen. 

Hartelijk dank voor uw steun!

Afgelopen april stuurden wij een oproep: de boot voor ons kinderdorp in 
Congo moet dringend vervangen worden!

Onderschrift. 

Iedereen is dolgelukkig met de nieuwe boot.
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Wat u mogelijk heeft gemaakt...
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In de Dominicaanse Republiek probe-
ren we de viskwekerij uit te bouwen. 
Op dit moment zijn we in gesprek 
met verschillende donateurs om te 
kijken hoe we een en ander het beste 
aan kunnen pakken. 

Afgelopen maand ging ons meest 
recente transport onderweg naar Roe-
menië. In dit transport zaten allerlei 
hulpgoederen, maar ook de schoenen-
dozen voor basisschoolleerlingen in 
de buurt van ons kinderdorp.

In augustus en september hebben 
we bij verschillende winkels een 
boodschappen-inzamelingsactie ge-
houden. Met deze boodschappen heb-

ben we voor ongeveer 250 families 
een familiedoos kunnen samenstellen. 
De families waar ik het hierover 
heb, leven onder de armoedegrens, 
en moeten rond zien te komen van 
ongeveer € 100,- per maand.  Ook 
deze dozen zaten bij dit transport. 
Onze breigroep uit Leeuwarden heeft 
gebreide kleding gedoneerd.

In december gaan we met een klein 
groepje vrijwilligers naar ons kinder-
dorp in Roemenië. Dan delen we de 
schoenendozen en familiedozen uit.

IKN is dankbaar dat u onze kinderen 
ruimhartig blijft ondersteunen.

Familiedoos boodschappen. 

Met een totaalbedrag van € 109.100 zijn van 1 februari 2016 tot en 
met 31 augustus 2016 de volgende projecten ondersteund:

Projectland Besteed aan Speciaal Bedrag

Roemenië  structurele hulp  € 19.438,-
El Salvador structurele hulp schoon water € 15.000,-
Congo structurele hulp nieuwe keukens € 13.575,-
Dominicaanse Republiek  structurele hulp  € 44.800,-
India structurele hulp  € 5.156,-
Nicaragua structurele hulp  € 1.980,-
Guatemala structurele hulp  € 9.106,-

Totaal   € 109.100,-
gemiddeld per maand   € 15.585,-
Waarde goederentransport Roemenië 2 goederentransporten € 20.000,-

Guatemala 
7,06%

Roemenië
30,56%

El Salvador 
11,62%

Congo 
10,52%

Dominicaanse Republiek 
34,72%

India 
3,99%

Nicaragua 
1,53%
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Nina dankt haar helpers

‘Lieve peetouders,’ schrijft ze, ‘ik dank 
jullie voor alle steun die jullie mij 
hebben gegeven. Die steun was heel 
belangrijk voor me, zonder jullie zou 
het me niet gelukt zijn.’ Nina meent 
elk woord. Dankzij de steun van haar 
peetouders kon ze naar de basisschool 

en de middelbare school. Dat was 
zonder hen nooit gelukt. Schoolboeken, 
schoolkleding, schoenen en nog veel 
meer - als je arm bent in El Salvador 
kun je je geen school veroorloven. 
Maar Nina dus wel. Dankzij haar 
helpers kon ze zichzelf ontwikkelen. 
En ze is nog niet klaar!

Nina wil nu studiefinanciering aanvra-
gen voor de Adventist Universiteit in 
Mexico. Daarna wil ze Business Mana-
ger worden. En dan? Dan zal een deel 
van de geschiedenis zich herhalen...

‘In de toekomst wil ik anderen helpen’, 
schrijft Nina. ‘Net zoals jullie dat 
bij mij hebben gedaan. Ik zal jullie 
daarvoor altijd dankbaar blijven. Moge 
God jullie huis beschermen en jullie 
gezondheid en vreugde schenken.’N
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Waar zouden ‘onze’ kinderen zijn zonder mensen als u? Mensen die helpen, 
belangeloos en ruimhartig. Zonder die hulp zouden veel kinderen het 

niet redden. Zoals Nina, uit El Salvador. Uit dank schreef zij een hartverwar-
mende brief aan haar helpers, die een deel van haar leven zijn geworden.

Herinneringen van een meisje uit 
een kinderdorp

Toen er een kerststuk werd opgevoerd, 
speelde zij het kerstbaby’tje. Zo 
jong was Sanda toen ze naar ons 
kinderdorp in Roemenië kwam.  Ze is 
dankbaar dat ze er mocht opgroeien. 
Sanda: ‘Ik herinner me kerkdiensten. 
De ouders vertelden dan verhalen; 
heerlijk vond ik dat. En vooral mijn 
vroegere pleegouders Silviu en Denisa 
zal ik natuurlijk nooit vergeten. De-
nisa begreep ons, zelfs als we weleens 
stout waren. Ze was een echte moeder 
voor ons.’

Ook haar sponsors waren bepalend 
voor Sanda’s leven. Ze vertelt: ‘Het 
zijn mensen die van me houden. Ik 
ben ze dankbaar voor alles wat ze 

voor me hebben gedaan; ze zitten voor 
altijd in mijn hart. Zonder hen zou 
mijn leven er heel anders uit hebben 
gezien. Op mijn school zitten bijvoor-
beeld kinderen die roken en drinken. 
Ik ben bang dat ik dat ook zou doen 
als ik nog bij mijn biologische familie 
had gewoond. 

Dat wil ik niet, ik wil een compleet 
leven! Ik wil naar de universiteit. Een 
gezin. Ik ben wel bang dat het moeilijk 
zal zijn om daar goed voor te zorgen. 

Maar ik denk erover. En ik wil graag 
nieuwe dingen proberen. Bungee jum-
ping bijvoorbeeld. Ik hou van extreme 
sporten. En ik hou van het leven.’

Nina uit El Salvador. 

“Moge God jullie huis beschermen en 

jullie gezondheid en vreugde schenken”

Jonge Sanda. 

Sanda’s pleegouders Silviu en Denisa met hun kinderen.
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Raul heeft het niet gered… Dank u, dank u, dank u en dank u

‘Dank u voor alles wat ik mocht ontvangen toen ik het zo 
hard nodig had. U gaf me een thuis, waar ik de Schepper 
leerde kennen. Mijn leven kende zoveel gelukkige momen-
ten. En nu heb ik mijn diploma! Ik dank God. En u.’
Teresa A. 

‘Dank! Met Gods hulp kon ik mijn droom werkelijkheid 
laten worden en onderwijzer worden. Ik ga nu zelfs verder 
studeren! U dank ik voor alle liefde en hulp waarmee u 
mijn jeugd vormde. Vanuit heel mijn hart.’
Karla G. 

‘Ik dank u dat u me naar dit thuis bracht. Dat was een on-
voorstelbare zegen. Ik heb geen idee hoe ik ooit hetzelfde 
zal kunnen doen voor u. Maar er is Iemand die u vast zal 
belonen. Dank u voor al uw steun!’
Olga C. 

‘Dank dat u me een thuis gunde, hoewel ik het soms niet 
verdiende vanwege mijn gedrag. Maar u leerde me wat 
geduld is. En ik leerde God kennen. Dat is het allermooiste 
op deze aarde. Dank voor uw liefde en steun. En voor een 
thuis waar kleine mensen groot mogen worden.’
Guadelupe

Natuurlijk weet u hoe onmisbaar uw hulp is. Maar de kinderen willen het 
u ook graag zelf vertellen. Lees de hartverwarmende woorden van vier

kinderen die mede dankzij u hun diploma behaalden. 

Raul. 

Vorig jaar in mei, brak Raul zijn nek 
door een duik in ondiep water. Hij 
moest geopereerd worden, en dankzij 
uw financiële ondersteuning heeft hij 
die operatie ook kunnen ondergaan. 
Daarna begon voor hem een onzekere 
periode, waarin hij moest afwachten 
of de operatie geslaagd was. Na ver-
loop van tijd bleek dat Raul gedeelte-
lijk verlamd zou blijven, dat was na-
tuurlijk een grote tegenslag voor hem.

In maart 2016 kreeg Raul een long-
ontsteking, en tegelijkertijd hoorde hij 
dat een goede vriend was omgekomen 
bij een motorongeluk. Wij vernamen 
van het kinderdorp dat hij het daar 
erg moeilijk mee had.

Ondanks alle hulp die Raul mede dankzij u kreeg, heeft hij het niet gered. 
Onze harten braken door dit trieste nieuws. Wij hopen dat, met de steun en 
vertrouwen in God, Raul kan rusten in vrede.

Op 21 juni 2016 ontvingen wij helaas het bericht uit de Dominicaanse 
Republiek dat Raul is overleden.
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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 veilig stellen 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. Onze voorzitter Vasili Triantos is voor u bereikbaar 
tijdens kantooruren op telefoonnummer 06 1673 8896 of u kunt een e-mail 
sturen 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.

“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

16
02

IK
N

   € 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.




