
DOELENBOEKJE NOVEMBER 2017

U maakt het 
mogelijk!

 Mita (9) met uw hulp weer 
opgenomen in een familie! 

Stela dankzij u op 
eigen benen!
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Hoe gaat het in... ?
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Bonvita steunt IKN-kinderdorp 
in Dominicaanse Republiek

De impact van uw steun

3

Ons kinderdorp Las Palmas in de Dominicaanse Republiek is een veilige  
haven voor 52 kinderen. Hun ouders zijn overleden of kunnen door versla-
vingsproblemen 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 bana-
nenplantage, een kleine veestapel en 
kassen. Het kinderdorp streeft ernaar 
zoveel mogelijk zelfvoorzienend te 
zijn. Daarom zijn we blij met onze 
nieuwe samenwerkingspartner Bon-
vita. Want die helpt daarbij. Bonvita 
is een fairtrade bedrijf in delicatessen 
en wil graag iets terugdoen in landen 
waar ze hun cacaobonen kopen, zoals 
de Dominicaanse Republiek. In 2016 
schonken ze het dorp al € 1.000.  
In 2017 ontving het dorp nogmaals  
€ 1.000. 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 fairtrade-chocolade van Bonvita

De Las Palmas ananasplantage
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19 Jongeren slaan hun vleugels uit. Dat is dubbel goed nieuws!

Kinderdorp ‘Los Pinos’
Dit jaar hebben we dankzij uw hulp zeven nieuwe kinderen op kunnen nemen. 
Drie van hen komen uit één gezin: twee zusjes en hun broer. De vraag om deze 
kinderen op te nemen kwam van een jeugdrechtbank. De drie kinderen woon-
den bij hun overgrootmoeder. De reden dat zij niet meer voor de kinderen kan 
zorgen, is niet bekend. We vermoeden dat haar leeftijd hier een rol speelt. Door 
uw gift is het mogelijk deze meisjes met hun broertje op te nemen. 

Uw gift maakt renovatie mogelijk! 
Met uw hulp hebben we ook een huis in het kinderdorp ‘Los Pinos’ kunnen 
renoveren. Deze woning kan weer worden ingezet voor het opnemen van 
nieuwe wees- en straatkinderen. Wanneer er voldoende structurele financiële 
ondersteuning is, kunnen we hier nog 50(!) kinderen een thuis geven. 

Hoe gaat het in...
Guatemala
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19 Jongeren slaan hun vleugels uit. Dat is dubbel goed nieuws!

Hoe gaat het in...
Guatemala

Hoe gaat het in...
De Dominicaanse Republiek

Kinderdorp ‘Las Palmas’ 
Met uw steun is in augustus het zonnepanelenproject van start gegaan! 
Het gebrek aan elektriciteit is lang een probleem geweest. De stroom viel 
regelmatig uit, wat invloed heeft op elk aspect in het leven van de kinderen. 
Uw gift maakt het mogelijk dat er inmiddels een extra ruimte gebouwd is 
waar alle accu’s en apparatuur geplaatst kunnen worden. Zo kunnen we 
een reserve opbouwen voor de uren dat de panelen geen stroom opwekken. 

U geeft de kinderen een veilig gevoel
Het is niet alleen prettig dat de kinderen licht hebben bij schoolwerk en 
spelactiviteiten in de avonduren, het geeft ze ook een veilig gevoel. Er komen 
lantaarnpalen zodat alle grote paden verlicht zijn. Ook de vis-industrie 
wordt straks beter verlicht. 

Vervanging van de kassen
De kassen in het kinderdorp zijn inmiddels aan vervanging toe. Deze kassen 
bestaan uit houten palen waar gaas tussen is gespannen. Termieten maken nes-
ten in deze palen en doen zich tegoed aan het hout. Na verloop van tijd wordt 
de constructie instabiel. We overwegen om op een andere manier te gaan 
bouwen, maar op dit moment is er alleen geld beschikbaar voor reparatie. De 
kassen zijn essentieel voor het kinderdorp 
in de Dominicaanse Republiek omdat hier 
verse groenten voor de kinderen worden 
verbouwd. U kunt bijdragen aan nieuwe 
kassen met de acceptgiro bij dit Doelen-
boekje. Uw ondersteuning wordt zeer op 
prijs gesteld.
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Wat u mogelijk heeft gemaakt…
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Met een totaalbedrag van   € 164.800   zijn in 2017 de volgende 
projecten ondersteund.

Projectdonaties januari tot september 2017

Hartelijk dank voor uw steun!

Projectland Besteed aan Speciaal Bedrag

Roemenië Structurele hulp* € 29.500

Congo Structurele hulp* € 47.800

Dominicaanse 
Republiek Structurele hulp* € 17.500

India Educatie en 
gezondheidszorg € 7.500

Guatemala Extra opvang 
kinderen € 45.000

Totaal € 147.300

Waarde 
goederentransport Transport Roemenië € 17.500

Totaal ondersteund € 164.800

Gemiddeld besteden wij € 12.275 per maand aan onze kinderen. 

* Financiële hulp voor de eerste levensbehoeften, zoals onderdak, voedsel, water of gezondheidszorg.
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Acties en projecten
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Hartelijk dank voor uw steun!

Voor de schoenendoosactie hebben 
we, mede dankzij de kinderen van ba-
sisschool ‘De Wester’ in Leeuwarden, 
ruim 500 gevulde schoenendozen 
meegestuurd en 250 voedselpakket-
ten. Deze schoenendozen (gevuld 
met bijvoorbeeld kleding, knuffels en 
speelgoed) en voedselpakketten delen 
we in december uit in Roemenië. 

Uw hulp en/of goederen zijn nog van 
harte welkom. Wilt u bijdragen aan 
het transport, het vervangen van de 

kassen in de Dominicaanse Republiek 
of aan een van onze andere projec-
ten (bijvoorbeeld ons kinderdorp in 
India)? Uw gift is dringend nodig en 
wordt besteed aan een beter leven 
voor de kinderen in onze kinderdor-
pen en weeshuizen. We hopen dat we 
op uw steun kunnen rekenen. Vult 
u de acceptgiro vandaag nog in? We 
zijn u ontzettend dankbaar! Wanneer 
u goederen wilt afgeven, verwijzen we 
u graag naar het adres op de achter-
zijde van dit Doelenboekje.

Met uw steun is er in september vanuit ons kantoor een hulpgoederentransport 
naar Roemenië vertrokken. In dit transport zit onder andere veel winterkleding, 
schoeisel voor kinderen en medische hulpmiddelen voor een ziekenhuisje in de 
buurt van ons kinderdorp. 
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Dankzij uw royale steun aan Internationale Kinderhulp groeit Stela uit 
Roemenië op als een gezonde en levendige jongedame. Zij werd in een 

kinderdorp opgevangen en dankzij uw hulp staat zij inmiddels op eigen benen. 
Ze is bijna klaar voor de volgende stap in haar leven!  

Toen Stela in het ziekenhuis werd ach-
tergelaten door haar familie, vertoonde 
zij symptomen van ernstige verwaar-
lozing. Na drie maanden brachten de 
Roemeense autoriteiten Stela bij IKN 
onder. Dankzij uw hulp konden wij 
Stela voeding, onderdak en liefde geven. 
Het is niet in woorden uit te drukken, 
maar uw hulp maakte voor Stela het 
verschil.
 
Stela doet eindexamen
Stela heeft, met behulp van de juiste 
begeleiding, zich dapper door de afge-
lopen turbulente jaren heen geslagen. 
Over een jaar doet Stela eindexamen. 
Zij wil u daar graag voor bedanken, 
want u maakt de volgende stap in haar 
leven mogelijk. 

Dankzij uw hulp heeft Stela zich tot een 
voorbeeld voor de andere meisjes weten  
te ontplooien en behoort ze tot de beste 
leerlingen. Iedereen is gek op Stela en 
haar ‘broertjes en zusjes’ zien haar dan 
ook graag terugkomen om hen te be-
zoeken. 
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Stela staat door uw hulp 
binnenkort op eigen benen!  

“IKN heeft me laten zien dat, ondanks 
dat mijn moeder mij achterliet, ik 
niet alleen ben. Daar ben ik IKN en u 
ontzettend dankbaar voor. Als ik terug-
denk aan mijn kindertijd bij IKN, word 
ik heel blij vanbinnen. Ik zal me altijd 
herinneren dat we avonden als familie 
hebben doorgebracht, dat we samen 
baden en dat we samen spelletjes 
speelden.

Vroeger droomde ik ervan om chirurg te 
worden. Nu wil ik liever mijn kinderdroom 
combineren met het ondersteunen van 
kinderen in moeilijkheden. Net zoals 
u mij steunt en mij een beter leven 
geeft. 
             Dank u wel!”
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De 9-jarige Mita uit India heeft al het een en ander moeten doorstaan in 
haar jonge leven. Ze verloor haar vader aan hiv en haar moeder stierf van 

verdriet om het verlies van haar man. Mita werd wees. Haar familie is te arm 
om voor haar te zorgen en zo belandde Mita op straat. 
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Dankzij u heeft Mita (9) 
weer een familie

Dankzij uw hulp is het gelukkig moge-
lijk om Mita op te nemen in het kinder-
dorp in India. IKN geeft haar onderdak 
en dagelijks voedzame maaltijden, 
maar bovenal ontvangt Mita liefde. Dit 
geeft Mita vertrouwen in de toekomst. 

Bedankt voor uw steun
Dankzij de hulp van vrijwilligers heeft 
er op 21 mei 2017 een sponsorloop 
plaatsgevonden. Deelnemers liepen 
speciaal voor Mita diverse afstanden. 
Ook de Koningsmarkt was dit jaar 
weer een succes en de kinderen van ba-
sisschool ‘De Wester’ uit Leeuwarden 
hebben afgelopen schooljaar zelfge-
maakte portemonneetjes verkocht. 

De € 2.000 die deze activiteiten oplever-
den, gaan naar Mita. Hiermee kunnen 
we Mita de komende jaren onderdak 
en voedsel bieden. Dank u wel! 

Mag Mita ook naar school?
Gelukkig gaat het inmiddels goed met 
Mita. Ze is gezond en veilig. Mita staat 
te springen om naar school te gaan. Ze 
wil aan haar toekomst werken, net als 
alle andere kinderen in het kinderdorp. 
Hiervoor hopen we dat we op uw steun 
kunnen rekenen. Helpt u Mita om naar 
school te gaan? Vul dan alstublieft de 
acceptgiro in! 

Mita (9 jaar) uit India
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Hoe lang werk je al voor Stichting 
Internationale Kinderhulp?
“Inmiddels werk ik al 16 jaar met heel 
veel plezier als verpleegkundigen- en 
kinderdienstencoördinator voor IKN. 
De verpleegkundigenrol binnen de 
stichting heb ik altijd het leukst gevon-
den, maar tegelijk vind ik alles leuk.”

Wat vind je leuk aan het werken 
voor IKN?
“Ik heb twee voorbeelden die laten 
zien hoe geweldig en dankbaar het is 
om voor IKN te werken. Het eerste 
gaat over Anna. 

Anna stond op het punt om de basis-
school af te ronden, mits ze haar  
wiskunde-examen zou halen. Ze heeft 
van zichzelf al moeite met dit vak en 
haar leraar op school wilde haar niet 
verder helpen. Gelukkig vonden we een 
gepensioneerde leraar die Anna met 
veel plezier hielp. Kosteloos! Elke zon-
dag volgde Anna bijlessen bij hem. In 
de vijf maanden voorafgaand aan het 
examen werd Anna klaargestoomd en 

wist ze zichzelf te ontwikkelen. Anna 
behaalde een geweldig cijfer voor het 
examen en werd aangenomen bij de 
middelbare school van haar keuze. Ik 
denk dat Anna nooit zal vergeten dat 
we klaarblijkelijk achter haar stonden.

Het tweede voorbeeld gaat over Robert. 
Robert houdt van sporten. Maar vanaf 
eind vorig jaar begon hij hier hoofdpijn 
van te krijgen. We maakten ons zorgen, 
dus we namen Robert mee naar een 
dokter. We werden doorverwezen naar 
een neuroloog. Het zou zeer ernstig 
kunnen zijn, dus was Robert een spoed-
geval en duurde het niet lang voordat de 
artsen hem onderzochten. Gelukkig was 
er niks met Robert aan de hand, maar ik 
was ontzettend trots hoe hij zich staande 
hield gedurende al die testen. Hij wist 
exact hoe hij zich moest gedragen en 
met een dokter hoorde te spreken. Dat 
is niet vanzelfsprekend voor kinderen 
uit een weeshuis.” 

Wat is je grootste uitdaging bij het 
werken voor IKN?
“De interactie met de huisouders. Ieder-
een behandelt kinderen anders en ge-
draagt zich op zijn of haar manier rich-
ting kinderen. Daar moet ik altijd 

Maak kennis met... Mirela!

Mirela werkt voor Stichting Internationale Kinderhulp en in een interview 
vertelt Mirela hoe dankbaar ze is dat het werk voor alle kinderen door u 

mogelijk wordt gemaakt. 

10

“Ik denk dat Anna nooit 
  zal vergeten dat we 
 achter haar stonden.”
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Maak kennis met... Mirela!

rekening mee houden. Daarbij zijn pro-
blemen met de kinderen soms lastig.”

Welke herinneringen laten je zien dat 
jouw werk voor IKN heel belangrijk is? 
“Hierbij denk ik aan Vasili, een jongen 
met chronische gezondheidsproblemen, 
wie ik jarenlang (van baby tot aan zijn 
18e) regelmatig in de nacht mee moest 
nemen naar het ziekenhuis. Of ik denk 
aan Beti en Anna, die zelfs in de vakan-
ties liever in het kinderdorp bleven, dan 

dat ze hun moeder bezochten. Ook 
denk ik aan Alexandra, voor wie ner-
gens plek was. Dankzij donateurs als u 
konden wij haar opnemen. Ik weet ze-
ker dat elk kind zich heel goed realiseert 
wat IKN voor hen betekent. We zijn al-
len ontzettend dankbaar. 

Ook zijn we dankbaar voor al het werk 
dat wordt verricht. We zijn een familie 
en onderling zijn we meer dan collega’s. 
Misschien bereiken we niet altijd het 
beste, maar we doen het wel samen met 
de kinderen. We doen ons uiterste best 
en roeien met de riemen die we hebben.” 
 

Mirela (links) zet zich al 16 jaar in voor Stichting Internationale Kinderhulp.

11

“We zijn een familie en 
we doen het samen met 
 de kinderen.” 
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vrouw van Dimitri, IKN. In die jaren 
reed hij zelf, met de vrachtwagen van 
zijn baas, hulpgoederen naar Roeme-
nië. Zo heeft hij inmiddels al ruim 150 
ton aan benodigde goederen afgele-
verd.

Wie binnenloopt bij onze opslag, krijgt 
altijd een bijzonder verhaal te horen. 
Met het fotoboek op schoot kan Dimi-
tri heerlijk vertellen over zijn belevenis-
sen. Soms ontroerend, maar altijd met 
veel passie voor het helpen van zijn 
medemens, en de kinderen die het min-
der goed getroffen hebben in het bij-
zonder.

Na al die jaren is Dimitri nog steeds 
een gepassioneerd vrijwilliger. Hij re-
pareert oude fietsen die vervolgens 
weer verkocht worden. Kleding, onge-
schikt voor hergebruik, en oud ijzer 
worden omgezet in geld. Zo levert Di-
mitri drie dagen in de week een grote 
bijdrage aan het werk voor de weeskin-
deren die IKN ondersteunt. We zijn erg 
trots op Dimitri! 

Dimitri is op elke maandag, dinsdag en 
woensdag aanwezig in de opslag aan 
de Dubbelweg 23 in Zwijndrecht. 
Wanneer u kleding, oude fietsen of an-
dere gebruikte goederen heeft, kunt u 
die bij Dimitri in Zwijndrecht aanbie-
den. Graag nemen wij deze goederen 
mee naar Roemenië, zodat de weeskin-
deren er nog veel plezier aan beleven. 

De adresgegevens van de opslag vindt 
u ook op de achterzijde van dit Doelen-
boekje.

Dimitri, vrijwilliger in hart en nieren

Sinds 1994 is Dimitri (75) verbonden aan Stichting Internationale Kinder-
hulp. In de opslag van onze stichting in Zwijndrecht heeft hij zijn werkplek 

ingericht. Hij zamelt goederen in en repareert fietsen. Goederen die geschikt zijn 
voor Roemenië maakt hij klaar voor transport.

Dimitri voor zijn goederenbus.
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Wist u dat …

Onze oproep in het vorige Doelenboekje voor gebruikte schoenen voor Roemeense 
kinderen heel veel schoenen heeft opgeleverd? En dat we daar veel kinderen blij mee 
kunnen maken?  

Onze breigroep van de Adelaarregenboogkerk in Leeuwarden ontzettend veel truien, 
dekens, sokken en handschoenen heeft gebreid, die in september zijn aangekomen in 
ons kinderdorp?

We deze truien, dekens, sokken en handschoenen in de omgeving van ons kinderdorp 
gaan uitdelen en dat vier vrijwilligers hiervoor in december naar Roemenië gaan?

Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa is?

IKN in 2018 een wereldrecordpoging gaat wagen met ingezamelde doppen? 
En dat dit de langste doppenketting ter wereld wordt? 

We deze poging wagen omdat we geloven in het verbinden van mensen, waaronder 
kinderen, waardoor we nog meer kunnen bereiken op het gebied van ondersteuning 
van onze weeskinderen? 

We dit samen doen met de kinderen van groep 7/8 van basisschool ‘De Wester’ in 
Leeuwarden?

Als u in de buurt van Zwijndrecht of Leeuwarden woont, u doppen voor ons kunt 
sparen en/of goederen bij ons kunt afleveren voor een transport naar Roemenië?

We de doppen na de recordpoging verkopen aan een recyclebedrijf? 

De opbrengst van ingezamelde doppen bijna € 1.000 per jaar oplevert?

We één ambassadeur, Suzanne de Wit, hebben die met de Friese Elfstedenwandel- 
tocht meeloopt, en dat zij voor de weeskinderen 240 kilometer aflegt, en u haar kunt 
sponsoren?
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Dimitri voor zijn goederenbus.
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Voor hetzelfde geld schenkt u meer!

Vandaag is Makina een blij meisje, dat nooit haar ouders zal vergeten, maar wel 
een tweede kans heeft gekregen op een ‘normaal’ leven. Haar nieuwe familie en 
betrokken mensen in Nederland hebben weer kleur gegeven aan het leven van 
Makina.    

Schenken met belastingvoordeel 
Wilt u ook investeren in kinderen zoals Makina en het maximale uit uw donatie 
halen? Dan kunt u overwegen een periodieke schenking toe te kennen aan IKN. 
Hierbij schenkt u jaarlijks (in termijnen) een vast bedrag gedurende een periode 
van vijf jaar. Het aantrekkelijke van een periodieke schenking (ook wel onder-
handse schenkingsakte genoemd) is het belastingvoordeel, zonder de tussenkomst 
van een notaris. Om een periodieke schenking vast te leggen, kunt u gebruikmaken 
van het formulier dat u kunt opvragen via de website van de Belastingdienst. Of 
bel ons voor een formulier op 06 1673 8896.

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). Deze non-profitorganisatie is actief in 13 landen en 
draagt zorg voor circa 500 kinderen. De kinderen wonen in een van de 13 
kinderdorpen of familiehuizen. IKN geeft wees- en verlaten kinderen een  kans 
op te groeien in een veilige en liefdevolle omgeving.

Elk kind heeft recht op een warm gezin, een veilige 
 thuisbasis en goed onderwijs. Maar dit is niet voor 

elk kind vanzelfsprekend! Drie jaar geleden vermoordden 
de Tamilstrijders de ouders van Makina. Zelf zwaarge-
wond door een kogel werd Makina opgevangen door de 
partnerorganisatie van Stichting Internationale Kinder-
hulp in Sri Lanka.      



‘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 onderwijs 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.

GEEF MET DEZE MACHTIGING KINDEREN EEN TOEKOMST.

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

17
02

 € 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.




