
Dankzij uw steun 
hebben kinderen 
een toekomst!
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Kleur het leven van een kind

Voorwoord
Niemand had ooit verwacht dat 2020 een jaar zou worden waarin de hele wereld 
er anders uit zou gaan zien. Door de uitbraak van het Corona-virus hebben veel 
mensen en de economie het zwaar te verduren gekregen. Vele mensen zijn door 
het virus overleden en de economie heeft zware klappen gehad.

Natuurlijk heeft ook Internationale Kinderhulp (IKN) hier mee te maken gekregen. 
Helaas is één van onze huisvaders in India, Mattai Dolla, op 22 september 2020 
aan het virus overleden. Hierover meer op pagina 10. Maar wat we ook zagen 
is dat onze donateurs onze projecten onverminderd bleven steunen! Hiervoor 
bedank ik u hartelijk! Het is geweldig om te zien dat u zich het lot van onze 
kinderen blijft aantrekken. Dit ondanks dat het Corona-virus, wellicht ook bij u, 
voor onzekerheid en verdriet zorgt.

Voor IKN was 2020 een druk jaar. Zo zijn wij met ons kantoor verhuisd naar 
Midwoud en werken wij alleen nog maar met vrijwilligers. Hierdoor besparen 
we veel geld wat rechtstreeks ten goede komt aan onze kinderen in de diverse 
projecten. Dit vraagt veel van de vrijwilligers die dit naast hun eigen werk erbij 
doen. Maar het geeft veel voldoening om dit mooie en belangrijke werk te doen.

In dit Doelenboekje blikken we terug op 2020 en laten wij u zien wat we doen met 
uw donatie. Het boekje is te klein om alles te noemen maar u zult vast een goed 
beeld krijgen. Samen met u zorgen wij ervoor dat onze weeskinderen een goede 
opvoeding en opleiding krijgen. Ik ben daar trots op en hopelijk u ook. Daarom 
wil ik u vragen om dit Doelenboekje door te geven aan iemand in uw omgeving. 
Zodat wij onze trots kunnen delen en wij een ander de kans geven om met onze 
projecten kennis te maken.

Hoe graag IKN ook deze kinderen wil helpen, 
zonder de steun van betrokken donateurs 

blijven hun kansen onbenut.

Wat doet IKN?
Internationale Kinderhulp (IKN) werkt sinds 1994 samen met International 
Children’s Care (ICC). ICC is gevestigd in Amerika. Samen hebben we projecten in 
12 landen waar wees- en verlaten kinderen worden opgevangen. Deze kinderen 
krijgen dan een thuis in de vorm van een gezin. In een gezinsverband krijgen 
de kinderen een opvoeding en opleiding. Ze leren om als volwassene op eigen 
benen te kunnen staan. En zo krijgen ze dezelfde kansen als kinderen die wel hun 
eigen ouders nog hebben. Vaak is het zo dat de volwassen kinderen op hun beurt, 
het project waar ze zijn opgegroeid, ook steunen.

IKN is opgericht in 1994 en werft landelijk fondsen en middelen om voor de 
kinderen te kunnen zorgen. Het kantoor is gevestigd in Midwoud en is er een 
pand in Zwijndrecht waar goederen worden ingezameld. Hierover later meer in 
dit Doelenboekje. IKN werkt sinds 2020 alleen met vrijwilligers en dus niet meer 
met vaste betaalde krachten. Het beleid is er op gericht om zo efficiënt mogelijk 
te werken zodat er zoveel mogelijk geld overblijft voor hetgeen het is bedoeld.

Vasili Triantos, Voorzitter Bestuur Internationale Kinderhulp

Namens de kinderen in onze projecten 
en het IKN team dank ik u voor uw 

betrokkenheid en uw steun. Verder wens 
ik wens u veel gezondheid toe in 2021!

Kleur het leven van een kind
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Roemenië
El Salvador
Dominicaanse republiek
India
Congo
Mexico
Guatemala
Ghana
Colombia
Myanmar
Nicaragua
Zambia

Op de foto staan drie kinderen vanuit 
ons project in Roemenië. Alle drie 
wonen ze al van kleins af aan in ons 
project en hebben ze afgelopen juni 
hun opleiding in Boekarest afgerond. 
Flori en Teo willen zich nu verdiepen 
in verpleegkunde omdat ze graag 
andere mensen willen helpen. Bety 
wil gaan studeren voor dierenarts. 

Op ons project in de Guatemala 
wordt hard gebouwd aan een 
bijgebouw bij de kerk. Hier kunnen 
de kinderen gaan bijeenkomen voor 
diverse activiteiten. Met dank aan 
onze sponsors!

Wereldwijd zijn er stichtingen 
(net als IKN) die het werk van ICC 
ondersteunen. De nieuwste is dit jaar 
in Japan geopend. Op deze foto van 
links naar rechts: Rick Fleck (directeur 
ICC), Kent Greve (bestuurslid IKN), 
Seonjae Sung, Jin Wah Park, Sharon 
Fleck (ICC).

Met uw hulp biedt IKN al 26 jaar 
kinderen weer een toekomst!

Geef deze kinderen
 een toekomst!

Kort nieuws
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Een nieuw huis en familie in Congo

Uw hulp helpt om het leven van weeskinderen in ons project in Congo 
drastisch te veranderen. Veel van deze kinderen zijn hun eigen familie 
kwijtgeraakt aan oorlog, ziekte of andere drama’s. Dat was ook de situatie 
waarin 5 nieuwe kinderen op ons project zich in bevonden. Hun moeder was 
overleden en hun vader liet hen in de steek.
 
De kinderen zijn door ons team opgevangen en verzorgd. Echter, op het project 
bleek er eigenlijk te weinig ruimte te zijn. Door uw steun is het mogelijk gemaakt 
om het project uit te breiden met familiehuis nummer 10 en hebben ook deze  
5 kinderen een nieuw huis 
gevonden bij ons waar ze zich  
erg welkom en veilig voelen.

Alhoewel we nu meer ruimte 
hebben bestaat er de behoefte 
om te beginnen aan de bouw van 
huis nummer 11. We hebben veel 
kinderen waar we voor zorgen, en 
er komen regelmatig nog kinderen 
bij. Als u hier kunt helpen door 
middel van een donatie dan is dat 
enorm welkom. U kunt uw  donatie 
overmaken onder vermelding van 
“huis 11 Congo”.

Het project in Congo is een 
project van ons allemaal. Van 
u als donateur, van ons team 
en van onze kinderen in Congo. 
Wij zijn erg trots dat we dit 
gezamenlijk doen en het zo 
goed loopt. Bedankt namens 
de kinderen die uw hulp enorm 
waarderen en ook namens IKN. 

Opleiding is een belangrijk onderdeel van ons 
programma welke u helpt mogelijk te maken. 

Dankzij u hebben we op bijna al onze projecten 
een eigen basisschool op het terrein. 

Zo ook bijvoorbeeld in Congo. Daar staat 
dit nieuwe schooljaar in het teken van de 
Corona maatregelen. Op ons project hebben 
we (gelukkig tot nu toe) geen besmettingen 
gehad. Het is heel belangrijk dat alle 
kinderen naar school gaan. Daar worden 
de kleintjes voorbereid op het voortgezette 
onderwijs. 

Het voortgezette onderwijs wordt in de stad 
gevolgd. Daar leren de kinderen een vak of 
gaan studeren. Zo zorgen wij ervoor dat ze 
op eigen benen kunnen staan wanneer ze 
volwassen zijn. Onze steun stopt pas op het 
moment dat ze er helemaal klaar voor zijn. 

Congo
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Het kinderdorp in 
Mexico is genaamd 
“El Oasis Children’s 
Village”. Het dorp is 
inderdaad een oase 
voor de weeskinderen 
die er wonen. El Oasis 
is opgericht in 1992. Het 
ligt in Baja California, 
een schiereiland aan 
de westkust ten zuiden 
van de Amerikaanse 

Een voorbeeld hiervan vinden in ons project in Mexico. Het project is opgericht 
in 1992 en ligt op het Baja schiereiland. Het ligt in de woestijn met hete zomers 
en koude winters. Het project heeft genoeg schoon water van een zeer goede 
kwaliteit. 

Om het project zelfredzaam te maken is er gekeken naar vele mogelijkheden. Er is 
besloten om een “tomatillo en chili pepper” akker van 20 hectare aan te leggen. 
Er is een grote vraag  naar deze producten bij de Mexicanen en Amerikanen. De 
verkoop van deze producten zorgt voor financiële middelen én bovendien voor 
werkgelegenheid van lokale arbeiders.

Afgelopen augustus is er in totaal 108 ton tomatillos en 124 ton chili peppers 
geoogst, waaronder de soorten jalapeno, serrano en guerito. Dit was een zeer 
succesvolle oogst! Projectmanager Raul Rivera heeft een goede marktprijs voor 
de oogst gekregen. Het geld wat met de producten wordt verdiend gaat naar de 
zorg voor de kinderen in de projecten.

staat Californië. Het gebied 
waar het project in ligt is een 
woestijnachtig gebied waar 
de zomers heet zijn en de 
winters koud. Het kinderdorp 
heeft de beschikking over een 
waterbron met genoeg water 
van uitstekende kwaliteit.

Om een kinderdorp 
zelfredzaam te maken  

zijn er projecten opgestart 
die dit mogelijk maken. 

Mexico
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“Eigenlijk was Mattai een vader voor iedereen hier” vertelt Rao, de man van 
projectleidster Susan, “Hij was betrokken bij elk kind en was altijd opgewekt en 
blij”. Mattai was een gepassioneerde dominee en iedereen op het project zal hem 
erg gaan missen. Het verlies van Mattai is hard aangekomen op het project. 

“Hij heeft mij altijd geholpen toen ik in op het project woonde” vertelt Udai, één 
van de kinderen die inmiddels volwassen is en niet meer op het project woont. “Ik 
was als een zoon voor hem, we hebben veel plezier gehad en mooie gesprekken”. 
Als er een kind ziek was dan zat Mattai er altijd bij en zorgde hij voor medicijnen 
en bovenal een glimlach en bad voor een ieder die het nodig had.

Mattai laat een grote erfenis van liefde achter en hij heeft een speciale plek in ons 
hart. Wij zijn dankbaar voor wat Mattai voor de kinderen en ons project in India 
heeft betekent. De kinderen en medewerkers in India en de medewerkers van ICC 
en IKN zullen hem missen. We wensen zijn vrouw Dyva, en kinderen Shanthi, 
Bobby en Divya Teja, veel sterkte toe.

De eerste familie-stappen voor Ricardo

Net voor kerstmis 1997 sloot 
de Mexicaanse overheid 2 
weeshuizen die niet goed 
liepen. Aan ons werd gevraagd 
om 24 weeskinderen uit deze 
weeshuizen op te nemen in 
ons project. Eén van deze 
kinderen was Ricardo samen 
met zijn twee broers. Voordat 
ze werden geholpen door 
de Mexicaanse overheid, 
ging de toen 4-jarige Ricardo 
zelfstandig het dorp in om 
eten te regelen voor zijn twee 
jongere broers. Het was dan ook niet vreemd dat na hun eerste maaltijd op ons 
project de broertjes eten meenamen en onder hun bed verstopten.

Terwijl Ricardo opgroeide liet hij zien dat hij mooie karaktereigenschappen bezat, 
zoals geduld, kunnen omgaan met lastige situaties, leergierigheid. Ricardo bleek 
een intelligente jongeman te zijn die het erg goed deed op school. Zo goed zelfs 
dat hij na de middelbare school werd toegelaten op Montemorelos University 
waar hij een opleiding voor tandarts afrondde afgelopen mei. 

Ricardo is erg dankbaar voor alle hulp die hij heeft gekregen van iedereen die 
heeft gesteund. Hij realiseert zich dat zonder deze hulp zijn toekomst totaal 
anders had kunnen zijn. Ricardo heeft aangegeven dat hij op zijn beurt anderen 
zal helpen, zoals hij ook in zijn leven is geholpen.

De hulp die u als donateur heeft gegeven 
maakt dat een jongeman als Ricardo een mooie 
toekomst voor de boeg heeft. Bedankt hiervoor!

Op 22 september 2020 sloeg het 
noodlot toe op ons project in India. 
Huisvader Mattai Dolla overleed als 
gevolg van infectie met het Corona-
virus…

De 49-jarige Mattai was één van de 
huisvaders op het project, en laat 
naast de weeskinderen in zijn gezin, 
een vrouw en drie kinderen achter. 
Samen met zijn vrouw was hij al 9 jaar 
huisouder voor de weeskinderen. Een 
taak die hij met erg veel liefde deed. 

Naast dit werk hield Mattai zich 
ook bezig met het regelen van de 
landbouwwerkzaamheden én was hij 
bovendien de dominee op het project.

In memoriam

India
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Vrijwilliger van  
het eerste uur, zo 
wordt hij genoemd 
Dimitri Triantos is sinds de 
oprichting van IKN 1994 
druk bezig als vrijwilliger. 
Naast zijn eigen werk als 
vrachtwagenchauffeur regelde 
Dimitri vele transporten 
met hulpgoederen naar de 
projecten. Deze jarenlange 
inzet is een aantal jaren geleden beloond met een Koninklijke onderscheiding.

Dimitri kan zich erg goed identificeren met de omstandigheden in de landen waar 
IKN projecten heeft. Zelf is hij in de jaren 40 en 50 opgegroeid in Griekenland 
onder vaak zelfde omstandigheden. Ze hadden het toen niet breed en men moest 
het hebben van creatieve oplossingen en elkaars steun. Deze steun geeft Dimitri 
nu aan de kinderen in de projecten.

Inmiddels is Dimitri gepensioneerd en is hij vrijwel dagelijks te vinden op de IKN 
locatie aan de Dubbelweg 23 in Zwijndrecht. Hij heeft een compleet netwerk 
opgebouwd van vrijwilligers en donateurs. Dimitri knapt gedoneerde fietsen op 
en verkoopt ze voor het goede doel. Ook zamelt hij oude kleding en -metalen in.

Uw laatste wens, een nieuw begin
Wanneer het onvermijdelijke aanklopt is er de stille wens om voort te leven 
in de herinnering van onze dierbaren. Een mooi gedachtengoed. Wij, van 
Internationale Kinderhulp willen u een tastbare handreiking doen. Wat u 
wilt nalaten zetten wij voort in het leven van een weeskind. Op deze manier 
wordt uw laatste wens een nieuw begin voor kinderen als Abel.

IKN is enorm blij met  
de inzet van Dimitri

Heeft u oude metalen, kleding en/
of fietsen die u wilt afstaan aan 
onze goede doelen?  
Neem dan contact op met Dimitri via 
email: dimitritriantos@live.nl

Abel, 10 jaar

Met Internationale Kinderhulp Nederland in uw testament geeft u tot in lengte 
van jaren een veilige en liefdevolle jeugd aan kinderen die een kans verdienen. 
Als u Internationale Kinderhulp Nederland wil begunstigen, dan regelt u dit bij de 
notaris. U bent bij elke notaris welkom voor een vrijblijvend gesprek, waarbij uw 
wensen altijd vooropstaan. Op deze manier regelt u alles  heel gemakkelijk, zeker 
als uw dierbaren ook op de hoogte zijn van uw wensen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email:  
info@internationalekinderhulp.nl

“Abel werd in 1975 geboren in de 
Dominicaanse Republiek. Op tienjarige 
leeftijd kwam hij met zijn zusje naar 
ons kinderdorp. Als kind had hij 
altijd opgekeken naar zijn vader die 
timmerman was. In het kinderdorp 
leerde Abel o.a. hout te bewerken. Op 
dit moment is hij getrouwd en heeft hij 
zelf 3 kinderen. Abel is opgevoed in ons 
kinderdorp en heeft een vak geleerd. 
Hij is nu  een wiskundeleraar. Hij helpt 
nog steeds het kinderdorp met zijn 
aangeleerde vaardigheden. Zo heeft hij 
met veel renovaties meegeholpen. Hij 
voelt zich nog steeds thuis in het dorp 
en blijft helpen, zodat het kinderdorp 
een veilige plaats blijft voor gelukkige 
kinderen.“

Kleur het leven van een kind
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Steunen kan op 
verschillende manieren
• Door een automatische incasso 

donateur te worden;
• Door het doen van een eenmalige 

financiële gift;
• Door IKN te betrekken in uw 

nalatenschap (zie vorige pagina).

Automatisch incasso
Het beste helpt u IKN door een 
automatische incasso in te vullen. 
Hiervoor kunt u de machtigingskaart 
op de pagina hiernaast invullen. Knip 
de kaart uit en stuur het in een envelop 
zonder postzegel op naar:

Internationale Kinderhulp
Antwoordnummer 67905

1679 ZC Midwoud

U kunt elk willekeurig bedrag invullen 
en op ieder moment opzeggen door 
het sturen van één email naar ons 
emailadres, of even te bellen. Ook kunt 
u altijd tot 8 weken het geïncasseerde 
bedrag terugboeken. Natuurlijk zijn 
losse giften ook van harte welkom op 
rekeningnummer: NL67 ABNA 0516 
7827 62 t.n.v. Stichting Internationale 
Kinderhulp te Midwoud. 

   Ja, ik steun IKN en geef
     kinderen een toekomst!

Daarom machtig ik IKN om, tot wederopzegging, het 
volgende bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.

  € 5,00       € 7,50   

  Ik geef ‘n ander bedrag: €  ___________________

  per maand   per kwartaal

  Andere termijn, nl.:   

  Man   Vrouw

Datum ingang machtiging:  _____________________
IBAN rekeningnummer:

Naam:  ______________________________________

Email:  ______________________________________

Adres:  ______________________________________

PC/Woonplaats:  ______________________________

Telefoonnummer:  ____________________________

Geboortedatum:  _____________________________  

Handtekening:  _______________________________

  Ja,  ik wil via e-mail informatie ontvangen.

www.internationalekinderhulp.nl

✄

Namens alle kinderen, 
enorm bedankt!

Kleur het leven van een kind
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Korteling 1  |  1679 VH Midwoud  |  Tel. 06 1673 8896 
info@internationalekinderhulp.nl 

Wij zijn op zoek naar nieuwe donateurs. 
Bent u als donateur ook trots op wat we met elkaar hebben bereikt? Zou u dit 
boekje dan door willen geven aan iemand in uw omgeving? Bedankt!

Wilt u ook helpen?


