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INFORMATIE-MAGAZINE
PROJECTHULP EN SPONSORING

IN INDONESIË, SRI LANKA, CHINA, NIGERIA,  LESOTHO en 
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO.

Hieronder volgt een inhoudsopgave van de projecten welke momenteel in aanvraag zijn bij 
Stichting Kind en Toekomst.

B. Sri Lanka - melkprojecten
C. Indonesië - bankengeld en boeken
D. Nigeria - Eruobodo House
G. Congo - voeding en medicijnen voor jonge kinderen
I China - Miao - dorpsschooltje
J. Sri Lanka - boeken en uniformen
K. Lesotho - Beautiful Gate tehuis
L. Indonesië - tehuis voor verstandelijk gehandicapten
M. China - onderwijsproject in Yunnan
O. Sri Lanka - pleeggezin - sponsoring
P. Sri Lanka - sponsoring kind in weeshuis
Q Sri Lanka/Indonesië - anonieme sponsoring

Onderstaande projecten konden in 2016 mede door uw steun worden gerealiseerd!!

 1. Sri Lanka - boeken en uniformen
 2. China - pleegouders voor gehandicapte kinderen
 3. Indonesië - bankengeld en boeken
 4. Sri Lanka - melkprojecten
 5. China - hulp voor kleinschalige opvang
 6. China - onderwijsproject in Yunnan /begeleiding kinderen
 7. Nigeria - Eruobodo huis
 8. Indonesië - tehuis voor verstandelijk gehandicapten
 9. Lesotho - Beautiful Gate tehuis
10. China - Miao – dorpsschooltje
11. Congo - Bouw schoollokaal en toiletten
12. Sri Lanka - Hulp aan studenten

Stichting Kind en Toekomst is een 
stichting die zich sterk maakt voor 
het welzijn van kinderen.
In een aantal gevallen betekent dit 
zelfs: een kind helpen overleven!
Deze hulp krijgt gestalte op drie 
verschillende manieren: 
-  interlandelijke adoptie, dit uit-

sluitend als plaatselijke hulp niet 
toereikend is.

-  sponsoring van gezinnen met 
jonge kinderen en kinderen in 
tehuizen.

-  projecthulp, gericht op kinderen.
 Ons werkterrein ten aanzien van 

de projecten is Indonesië, Sri 
Lanka, China, Nigeria, Lesotho, 
en de Democratische Republiek 
Congo.

Wie/wat is 
Stichting Kind en Toekomst?

Regelmatig merken we bij ons werk 
dat interlandelijke adoptie niet een 
op zichzelf staand fenomeen is. 

In de herkomstlanden van de kin-
deren is de nood vaak erg groot en 
door ons intensief in te zetten voor 
sponsoring en projecthulp kunnen 
we daadwerkelijk iets beteke nen 
voor de kinderen die achterbleven. 

Ook kan in sommige gevallen 
adoptie worden voorkomen omdat 
de kinderen in eigen land geholpen 
kunnen worden. 

We mogen deze hulpvragen niet 
negeren, maar...daar hebben we wel 
uw steun bij nodig!
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De volgende projecten hopen we in 2017 
mede met uw steun te kunnen realiseren...

zult kunnen merken, komen uitslui-
tend kleinschalige projecten in aanmer-
king, die bovendien gericht moeten zijn 
op de verbetering van de levensom-
standigheden van kinderen.
Verder dienen de projecten een bijdrage 
te leveren aan de zelfstandigheid van 
de mensen, m.a.w. de mensen aan wie 
de projecthulp ten goede komt, moeten 
er zelf trots op zijn. 

Dat kan vaak bereikt worden door de 
toekomstige gebruikers een stuk eigen 
arbeid te laten leveren. 
Dit maakt de projecten niet alleen 
goedkoper zodat er geld beschikbaar 
komt voor meer of andere projecten, 
maar het geeft de mensen tevens het 
gevoel: het is niet alleen vóór ons, het is 
ook ván ons, we hebben het samen tot 
stand gebracht!!
 
banknummer: NL42INGB0004382500 
banknummer: NL22ABNA0513612351 

t.n.v. Stichting Kind en Toekomst
Varsseveldseweg 2A, 7025 GB Halle. 
Tel.: 0314-632080 
www.kindentoekomst.nl
email: info@kindentoekomst.nl

(De stichting is een ANBI organisatie 
waardoor uw giften aftrekbaar van 
de belasting zijn.)

Wat kunt u doen als u enthousiast 
bent over onze projecten en/of 
sponsorprogramma’s??
0 U kunt één van de inschrijffor-

mulieren uit deze projecteninfo 
invullen en zelf financieel bijdra-
gen!

0 U kunt deze projecteninfo laten 
rondgaan bij vrienden en familie-
leden, op uw werk of op de school 
van uw kind en proberen hen 
warm te maken voor deelname!

Kortom: alleen met elkaar kunnen we 
iets bereiken, doet u mee??

Ook dit jaar vragen we uw aandacht 
voor de melkprojecten op Sri Lanka.
In verschillende dorpen op het eiland, 
krijgen al vele jaren bijna 400 jonge kin-
deren iedere morgen een kopje melk, 
wat ook hun enige ontbijt is. 
De kinderen die melk ontvangen ko-
men zonder uitzondering uit deze zeer 
arme gezinnen, waar het hebben van 
twee maaltijden per dag al een enorme 
luxe is.
Het voedsel dat gegeten wordt is 
bovendien erg eenzijdig terwijl kleine 
kinderen, nog helemaal in het begin 
van hun ontwikkeling, veel meer nodig 
hebben. Vooral eiwitrijk voedsel is op 
deze leeftijd heel belangrijk voor zowel 
de kalkhuishouding als de hersenont-
wikkeling. Bij de kinderen die reeds 
in het melkproject konden worden 
opgenomen, zijn de resultaten al na 

B Sri Lanka melkprojecten

Waarom zou u juist met Stichting 
Kind en Toekomst in zee gaan?
Misschien omdat het een overzich-
telijke stichting is......en omdat juist 
daarom de contacten nog heel recht-
streeks kunnen zijn, waardoor u echt 
het gevoel kunt krijgen samen met 
ons ergens aan te werken: u kunt ons 
gewoon opbellen, dingen bepraten, 
overleggen etc.
Misschien omdat we erg veel tijd 
besteden aan onze contacten in het 
buitenland, waardoor de controle en 
betrouwbaarheid optimaal blijft.
Verder hebben we inmiddels een er-
varing van bijna 40 jaar opgebouwd, 
waarin we geleerd hebben hoe 
belangrijk het is om de waarden en 
gewoonten in een land te respecteren 
zonder kritiekloos te worden.

Welke soort projecten komen in 
aanmerking?
Zoals u aan de projectbeschrijvingen 

een paar maanden zichtbaar. Ze zijn 
minder vaak ziek en als ze toch iets 
oplopen herstellen ze sneller. Verder 
werd opgemerkt dat kinderen die ooit 
in ons melkpro gramma zaten, op wat 
oudere leeftijd zich beter bleken te 
kunnen concentreren op school.
Maar dit zijn slechts feiten, nog 

C
Dit is een project dat ook in 2017 
onze aandacht vraagt!
Als in juli het nieuwe schooljaar be-
gint in Indonesië, zijn er steeds weer 
kinderen die buiten de boot dreigen 
te vallen. Duizenden kinderen op 
Java werden ook dit jaar door hun 
ouders thuisgehouden uit geldge-
brek.

Indonesië - bankengeld en boeken

We hopen dit grote aantal kinderen ook 
komend jaar niet teleur te hoeven stel-
len en misschien zelfs weer een aantal, 
nog wachtende, kinderen in het project 
te kunnen opnemen.

Neemt u ook zo’n kleintje voor uw 
rekening??

belangrijker is misschien wel de 
blijdschap die de moeders van deze 
ukkies uitstralen: ze kunnen hun kind 
iets bieden, het hoeft niet uren lang te 
huilen van de honger of apathisch voor 
zich uit te staren. Voor € 90, - kunt u een 
kind iedere dag een kopje melk garan-
deren een heel jaar lang!!

Congo - voeding en medicijnen 
voor jonge kinderenG

In een wijk in Kinshasa in de Demo-
cratische Republiek Congo zijn een 
aantal kleine tehuizen waar jonge 
kinderen wonen. Vaak is hun vader 
of moeder niet meer in leven en 
familieleden te arm om de zorg voor 
hen over te nemen. 

Uit deze tehuizen komen de kinde-
ren die de afgelopen jaren werden 
geadopteerd en nu in Nederland 
wonen. Voor deze geadopteerde 
kinderen ligt nu de toekomst open, 
ze krijgen de voeding en medi-
sche zorg die ze nodig hebben, ze 
ontvangen het onderwijs naar hun 
vermogen en kunnen rekenen op 
alle liefde en aandacht van hun 
adoptiefouders. Kortom ze hebben 
de kans zich te gaan ontwikkelen tot 

zelfstandige volwassenen, die iets van 
hun leven kunnen gaan maken.
Helaas zijn adoptieprocedures vanuit 
DR Congo voorlopig opgeschort. 
Voor de kinderen die nu in de tehui-
zen wonen moet een andere oplossing 
komen en helaas ligt deze oplossing 
binnen DR Congo niet voor handen. 

We praten hier over 100 kinderen, die 
voeding en medische zorg nodig heb-
ben.
Om die zorg goed te kunnen verlenen 
is in feite minimaal een bedrag nodig 
van € 2.000,- per maand.
Dit betekent € 20,- per maand of € 0,67 
per dag per kind!!

Sommigen van deze kinderen zijn nog 
maar baby’s wiens moeders overleden 

De ouders verdienen te weinig om de 
boeken en het bankengeld te kunnen 
betalen.
Dit bankengeld is een bedrag waarmee 
de zitplaats voor het kind op school elk 
jaar opnieuw moet worden zeker ge-
steld en vormt een deel van het salaris 
voor het onderwijzend personeel.
Zonder dit bankengeld is er dus geen 

plaats voor een kind op school 
beschikbaar.
Om een aantal kinderen uit een 
arme kampong in Salatiga, Midden-
Java, toch een kans op onderwijs 
te geven, vragen we uw steun. Met 
€ 85, - geeft u een kind een plaats 
in de klas en hiermee kans op een 
toekomst.

bij hun bevalling, of peuters die ie-
dere maand een aantal dagen in het 
ziekenhuis liggen vanwege zware 
malaria aanvallen. Grotere kinderen 
van 5-10 jaar die we ‘s morgens niet 
willen laten opstaan met de zorg of 
er die dag wel eten zal zijn. 

Wat denkt u? Kunt u helpen?? 
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China - Miao dorpsschooltje

Robert en Priscilla van Cappellen 
werken in de provincie Yunnan in 
China.
De situatie daar is als volgt: Ver-
scholen in de rug van de berg achter 
hun woning ligt een dorpje met 
voornamelijk bewoners uit de Hani 
en Miao minderheidsgroep. Omdat 
de ouders de Chinese taal nauwelijks 
machtig zijn, worden hun kinderen 
met moeite op een geregistreerde 
school geaccepteerd: de kinderen 
moeten Chinees spreken om op een 
staatsschool te worden toegelaten. 
Ook zijn een aantal kinderen niet 
officieel geregistreerd en kunnen 
om deze reden niet naar een staats-
school. 

J Sri Lanka - boeken en uniformen

In de Miao dorpsschool ligt dan ook de 
nadruk op taalonderwijs.
De begroting om het Miao-dorps-
schooltje te kunnen laten draaien in 
2017 is € 3.000,- en dat is inclusief 
salaris voor de huidige twee mede-
werksters en het ontbijt!” Ook kan 
van dit geld in noodgevallen iets ex-
tra’s worden gedaan voor een gezin, 
denk hierbij aan medicijnen of kopen 
van kleding voor een kind omdat 
het anders niet naar school kan. Een 
voorbeeld: Jiancheng neemt deel aan 

het onderwijsprogramma op deze 
dorpsschool. Zijn ouders zijn 
vanwege hun werk overdag niet 
thuis. Zodoende moet Jiancheng 
overdag ook voor zijn zusje 
zorgen. 
Terwijl hij gebruik maakt van 
het aangeboden lesprogramma, 
wacht zijn zusje buiten op hem.

Natuurlijk hopen we met Robert en 
Priscilla dat er weer belangstelling 
voor dit unieke project zal zijn!

I

geld. Het gevolg hiervan is dat aan 
deze arme ouders ook nog het verzoek 
wordt gedaan om zorg te dragen voor 
een lessenaar en stoel voor hun kind.
Een onmogelijke eis en voldoende 
reden om het kind dan maar thuis te 
houden.
Maar... wij kunnen helpen! Voor € 50, 
- kan een kind toch een start op school 
maken. 
Het aantal aanvragen is telkens weer 
groot. Zeker sinds de belangstelling 
van de meeste sponsors steeds meer 
uitgaat naar sponsoring van een kind 

Ieder jaar begint, in de maand 
januari, het nieuwe schooljaar in 
Sri Lanka.

Er moeten dan tal van nieuwe din-
gen worden aangeschaft zoals uni-
formen, schoenen, sokken, boeken, 
schriften, schrijfgerei etc. Kostbare 
zaken voor arme mensen, mensen 
die maar net genoeg geld verdienen 
om één, hooguit twee maaltijden per 
dag te kunnen bekostigen.
De scholen die door deze kinderen 
worden bezocht, hebben ook geen 

in een tehuis boven een gezins-
sponsoring is uw hulp hier meer 
dan nodig.
De hoge kosten voor het dagelijks 
leven zijn er mede oorzaak van 
dat deze vorm van hulp essentieel 
is voor de toekomst van een kind. 
Immers als er geen geld is voor eten 
in een gezin, dan zeker niet voor 
scholing.

We hopen daarom dat u weer en-
thousiast voor dit project zult zijn in 
dit komend jaar!!

In Ogun State, een provincie in Nigeria 
waar Stichting Kind en Toekomst werk-
zaam is, staat het Eruobodo House, een 
tehuis waar kinderen wonen, waarvan 
het merendeel special need kinderen 
zijn. Maar ook voor een aantal ou-
dere gezonde kinderen die niet meer 
permanent thuis kunnen wonen, door 
vaak verdrietige omstandigheden, is 
het Eruobodo House een “thuis” ge-
worden. Deze jongvolwassenen willen 
graag iets van hun toekomst maken, 

Nigeria Eruobodo House
volgen een opleiding om dit te kunnen 
bereiken en worden in hun studie en 
persoonlijke problematiek ondersteund 
vanuit het Eruobodo House. 
De kinderen met een special need 
genieten van de momenten dat hun 
grote “broers en zussen” er zijn en met 
hen spelen.
Er worden in dit tehuis “zelfvoorzie-
nende” dagactiviteiten ondernomen 
met de kinderen, zoals het verbouwen 
van groenten en kruiden, het maken 

d
van kleding en sieraden en het kweken 
van vis. Een aantal van deze producten 
wordt vervolgens op de lokale markt 
verkocht. 

Om de kinderen in dit huis de hulp te 
geven die ze nodig hebben is er geld 
nodig voor creatieve therapie, medicij-
nen en fysiotherapie! Met een bedrag 
van € 3.500, - denkt men al een heel 
eind te kunnen komen. Doet u mee in 
2017?
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China - Onderwijsproject in YunnanM

Door de jaren heen heeft u al menig 
keer in onze projecteninfo iets kunnen 
lezen over het tehuis in Salatiga waar 
al jaren lang kinderen met een verstan-
delijke en soms ook fysieke handicap 
wonen. Na het overlijden van de 
oprichter van het tehuis, de heer Rood, 
namen twee naaste medewerkers dit 
belangrijke werk over. 
Maar dit kan niet zonder onze steun. Er 
is geld nodig voor de dagelijkse medi-

In het tehuis Beautiful Gate worden 
HIV positieve kinderen opgevangen en 
kinderen die om andere redenen niet 
meer thuis kunnen wonen. 
De meeste kinderen zullen binnen het 
tehuis gaan opgroeien, of omdat er nog 
familieleden zijn die de kinderen bezoe-
ken of omdat een kind om bijvoorbeeld 
medische redenen niet in aanmerking 
komt voor plaatsing in een gezin. 
De kinderen in Beautiful Gate wor-
den zeer goed en liefdevol verzorgd. 
Om deze zorg op dit goede en tevens 
huiselijke niveau te kunnen voortzetten 
is geld nodig.
In 2017 hopen we, met behulp van uw 
support, dit waar te kunnen maken. 
De kosten hiervoor per kind zijn 
12 x € 25,- per maand = € 300,- per jaar. 
Doet u mee?

KLesotho
Beautiful Gate 

tehuis
L

In de Chinese provincie Yunnan 
wordt een aantal kinderen, van klein 
tot groot, financieel en praktisch ge-
holpen naar school te kunnen gaan 
en later een baan te vinden. Deze 
kinderen komen uit de armste lokale 
bevolkingsgroepen en verkeren in 
schrijnende situaties. Velen hebben 
geen ouders meer en leven onder 
moeilijke omstandigheden bij een 
verzorger (opa of oma, oom of tante) 
die vaak te weinig geld en tijd heeft 
om goed voor hen te zorgen of hen 
naar school te kunnen laten gaan. 
Een aantal van deze kinderen is 

gehandicapt. Door voor deze kinderen 
een deel van het schoolgeld te betalen 
en hen de hoogstnoodzakelijke school-
spullen en aandacht te geven, krijgen 
deze kinderen een hoopvolle toekomst. 

Een aantal van hen heeft, na een suc-
cesvolle middelbare schoolperiode, 
dankzij Nederlandse hulp de stap kun-
nen maken naar een universitaire stu-
die of beroepsopleiding. Sommige van 
de sponsorkinderen zijn inmiddels ver-
pleegster geworden of heeft een baan 
bij een bank of ander bedrijf gevonden. 
Een aantal heeft zelfs de universiteit 
afgerond! Het is erg waardevol om 
de kinderen te mogen begeleiden van 
lagere school tot beroepsonderwijs of 
zelfs universiteit, dankzij de sponsors. 

Dit project wordt met hart en ziel ge-
rund door twee vrouwen, een Neder-
landse (Flora) en een Chinese (Shelly). 
De Nederlandse vrouw heeft 12 jaar 
in China gewoond en gewerkt en het 
project opgezet. Inmiddels woont ze 
weer in Nederland. Ze zorgt samen 
met haar Chinese collega ervoor dat de 
kinderen ondersteund blijven worden 
en niet halverwege hun schooljaren 
moeten afhaken door gebrek aan geld 
en begeleiding. 

Het schoolgeld wordt rechtstreeks 
aan de school van de scholier betaald 
(universiteitsstudenten krijgen het geld 
rechtstreeks). Dat is niet eenvoudig 

Indonesië
Tehuis voor verstandelijk 

gehandicapten

omdat veel kinderen ver weg in 
de bergen wonen waar je lang niet 
altijd met een auto kunt komen. De 
Chinese collega volgt en begeleidt 
de kinderen, is voor hen een rots 
in de branding bij problemen en 
verzorgt de administratie. Ook helpt 
ze de jongeren bij het vinden van 
een baan. 

Het schoolgeld voor de kinderen en 
het salaris van de Chinese collega 
bedraagt in totaal € 5.750 per jaar. 
De betaling ervan is volledig afhan-
kelijk van giften. Sommige kinderen 
hebben een vaste sponsor, anderen 
niet. Het zou prachtig zijn als ook de 
kinderen zonder sponsor dit onder-
wijsproject kunnen blijven volgen.
Voor deze kinderen is dit de enige 
weg naar een hoopvolle toekomst 
waarin ze voor zichzelf en hun fami-
lie kunnen zorgen. 

Helpt u mee?

cijnen en therapieën. Er zijn vervoers-
kosten om de kinderen, die hiertoe in 
staat zijn, naar school te laten gaan. 
Er moeten regelmatig dingen in het 
tehuis worden vervangen, reparaties 
moeten worden uitgevoerd, maar ook 
iets bijzonders als een dagje uit voor de 
bewoners, het vieren van feestdagen, 
vormen een kostenpost. 

Wie reikt er een helpende hand?

De stichting heeft op diverse plaat-
sen op Sri Lanka gezinssponsorpro-
gramma’s.

Deze staan onder leiding van zus-
ters en priesters. De kosten van een 
gezinsspon soring zijn minimaal € 
40, - per maand. Voor dit bedrag la-
ten we alle kinderen uit het betref-
fende gezin naar school gaan.
Daarnaast proberen we de om-
standigheden thuis te verbeteren, 
om tenslotte te werken aan de 
inkomensverbete ring van het gezin 
zodat men weer op eigen benen 
verder kan gaan.

De duur van de sponsoring is sterk 
afhankelijk van de persoonlijke om-
standigheden van het gezin. Als het 
een alleenstaande moeder betreft 
met nog jonge schoolgaande kinde-
ren, dan zal de sponsoring langere 
tijd in beslag nemen dan bij een vol-
ledig gezin waar acute problemen 
zijn ontstaan die met kortdurende 
steun verholpen kunnen worden.
Gemiddeld kan gesteld worden dat 
een sponsoring drie jaar duurt.
Wegens onderlinge jaloezie onder 

Sri Lanka pleeggezin-sponsoringO

deze arme bevolking kan een pleeg-
gezin niet door sponsorou ders worden 
bezocht.
Jaarlijks ontvangt u bericht over het 
pleeggezin zodat u de ontwikkelingen 
goed kunt volgen. We hopen dat velen 

zich komend jaar bereid tonen een 
gezinssponsoring op zich te nemen 
daar het aantal verzoeken uit Sri 
Lanka groot blijft!
Indien u geïnteresseerd bent in 
deze unieke sponsorvorm, dan 
kunt u zich aanmelden met het 
inschrijfformulier dat u in deze 



Projekten StICHtInG kInD en toekoMSt Projekten StICHtInG kInD en toekoMSt10 11

DE VOLGENDE PROJECTEN KONDEN 
IN 2016 MEDE DOOR UW STEUN, 

WORDEN GEREALISEERD!

Sri Lanka
boeken en uniformen

Ook in 2016 bleek er gelukkig weer 
belangstelling voor dit bijzondere 
project. Er kwam een bedrag binnen 
van € 1.780,46 (in 2015: € 2.260,46). 
De giften werden ook ditmaal 
gebruikt om de kinderen, die in 
de diverse pleeggezinnen leven, 
een paar dagdelen per week het 

China - Pleegouders voor 
gehandicapte kinderen

Indonesië
bankengeld en 

boeken
In 2016 kwam voor dit project het 
prachtige bedrag binnen van € 2.940,-. 
(in 2015: € 440,-) Hierdoor kunnen meer 
kinderen dan ooit een start maken op 
school!

1

2

3

4   Sri Lanka - 
melkprojecten
In 2016 was de belangstelling voor 
dit waardevolle project weer prima!
Een bedrag van € 2.336,31 werd 
gedoneerd. (in 2015: € 4.221,11). 
Doordat dit project tijdens de jaar-
lijkse reünie opnieuw bijzondere 
aandacht kreeg en het entreegeld 
én het geld dat de loterij opbracht 
voor het melkproject werd bestemd 
werd in 2016 de totale opbrengst
€ 3.771,11 

revalidatiecentrum te laten bezoeken. 
Hierdoor kan hun ontwikkeling verder 
worden gestimuleerd met aangepaste 
begeleiding. Tijdens de uren dat de 
kinderen in het revalidatiecentrum ver-
blijven, benutten de pleegouders de tijd 
om de dagelijks noodzakelijke dingen 
te doen die niet mogelijk zijn als hun 

Voor dit project werd in 
2016 een bedrag van 
€ 477,50 gedoneerd.
(in 2015 was dit € 670,-), 
waardoor in ieder geval 
10 kinderen naar school 
konden gaan, dankzij 
uw steun! 
Omdat er veel meer 
aanvragen waren is er 
vanuit het Algemeen 
Projectenfonds voor 
gezorgd dat 70 kinde-
ren naar school konden 
gaan. Helpt u ook het 
komende jaar?

gehandicapte pleegkind thuis is.
In 2016 konden door uw steun twee 
groepen aspirant pleegouders wor-
den voorbereid en getraind op hun 
moeilijke taak. 

Een ontzettend mooi resultaat mede 
dankzij uw steun!!

Sri Lanka - sponsoring kind in weeshuis

Kinderen komen niet zomaar in 
een weeshuis terecht, in alle geval-
len is er een wereld van verdriet en 
onmacht aan vooraf gegaan.
Kinderen die één of beide ouders 
zijn verloren door ziekte, ongeluk-
ken of geweld.

Ook de steeds maar stijgende prij-
zen voor levensonderhoud nood-
zaken veel alleenstaande ouders 
tenminste één van hun kinderen 
naar een weeshuis te brengen.
Door sponsorouder te worden, kunt 
u meehelpen een kind te begeleiden 
naar zijn/haar volwassen heid. 
De kosten bedragen minimaal € 40, - 
per maand.

Jaarlijks ontvangt u een bericht over 
uw pleegkind, zodat u de ontwikke-
lingen goed kunt volgen. Bovendien 
kunt u, mocht u een bezoek aan Sri 
Lanka brengen, uw pleegkind in het 
tehuis bezoeken.

Bent u geïnteresseerd in deze spon-
soring, dan kunt u zich aanmelden 
met het inschrijffor mulier dat u in 
deze projecteninfo aantreft!

P

Sri Lanka en Indonesië
anonieme sponsoring

We besteden het aan een gezin waar-
voor geen of moeilijk pleegouders 
gevonden kunnen worden, omdat de 
kinderen in dit gezin te ”oud” zijn. 
De meeste pleegouders hopen nl. op 
een relatief jong pleegkind en niet op 
een zestienjarige. Toch kan een 
sponsoring voor dergelijke gezinnen 

Q
Soms krijgen we iemand met de 
vraag: “Kunnen we niet gewoon 
anoniem sponsoren? Wij hoeven 
niet zonodig gegevens van een kind 
of een gezin te hebben.” Natuurlijk 
kan dat, graag zelfs! Want wat doen 
we met het geld van een anonieme 
sponsor?

soms bitterhard nodig zijn! 
Ook gebruiken we het geld voor 
gezinnen die nog op pleegouders 
wachten, terwijl er in feite acuut 
geholpen zou moeten worden!
Voor een klein bedrag per maand 
van minimaal € 30, - per maand kunt 
u al anonieme sponsor zijn!
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In 2016 kwam er een bedrag van 
€ 4.165,-(in 2015: € 4.160, -) aan gif-
ten binnen. Dit is inclusief opnieuw 
de maandelijkse zeer gulle gift van 
een echtpaar. Ook dit keer werd het 
geld gebruikt voor medicijnen en 
therapie. Reparaties in het tehuis en 
vervanging van gebruiksvoorwer-
pen, die sneller kapot gaan doordat 
ook de bewoners betrokken zijn in 
de “huishouding”, konden worden 
bekostigd. Zo konden er nieuwe 
matrassen worden aangeschaft, 
alsook nieuw serviesgoed. Met de 
financiële bijdragen aan dit bijzon-
dere tehuis wordt de zorg enorm 
verlicht! 

Nigeria
Eruobodo huis
7

Voor dit project kwam in 2016 
een bedrag binnen van € 1.540,- 
(in 2015: € 2.540,-). 
Met deze steun krijgen kinderen een 
kans waar ze hun hele leven profijt 
van zullen hebben! 
Zie ook project M.

China
Onderwijsproject in 

Yunnan/begeleiding kinderen 

6China - 
hulp voor 

kleinschalige 
opvang

5
Voor het kleinschalige tehuis kwam 
in 2016 een bedrag binnen van 
€ 1.040,-.(in 2015: € 3.810,-). Dit 
geld is besteed aan hulpmiddelen 
die gebruikt kunnen worden bij de 
therapie voor de kinderen.

8
Indonesië - 
tehuis voor 

verstandelijk 
gehandicapten

Voor dit project ontvingen we 
€ 220,- van u (in 2015: € 1.811,-) 

t.b.v. opvang en begeleiding van deze 
kinderen met een handicap. 

Lesotho - 
Beautiful Gate tehuis

China – Miao – dorpsschooltje
In 2016 droeg u hiervoor 
€ 1.662,82 bij. 
(In 2015: € 3.346,-). 
Dankzij uw giften krijgen 
kinderen een kans! 
Zie ook project I.

10

Congo – bouw schoollokaal en toiletten11
Voor dit bijzondere project ontvin-
gen we in 2016 een bedrag van 
€ 6.407,80.
Een prachtig bedrag! Vanuit het 
Algemeen Projectenfonds is dit 
bedrag nog aangevuld zodat het 
lokaal afgebouwd kan worden. 
Op de foto’s kunt u zien dat de 
buitenkant van het lokaal gereed is 
en de toiletten bijna. 

9
Voor dit project kwam in 2016 een 
bedrag van € 851,- (in 2015 was dit 
€ 816,-) aan donaties binnen. 
Hiervoor konden we opnieuw 

bijdragen in de aanschaf van uni-
formen en schoolmaterialen voor de 
schoolgaande kinderen! 
Zie ook project K.
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U ziet bij diverse projecten de bedragen genoemd 

die voor een bepaald project binnen kwamen. 

Deze bedragen zijn binnengekomen tussen 

15 november 2015 en 15 november 2016. 

Dus mocht u bijvoorbeeld in december 2016 een 

donatie doen dan zal deze pas in de volgende Info 

vermeld kunnen worden. 

Inschrijfformulier pleegkind/
gezin sponsoring Sri Lanka

De heer en mevr. ..........................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ....................................................................................

Telefoon: ..............................................................................................................................

verklaren zich bereid een sponsoring in Sri Lanka op zich 
te nemen, maar kunnen deze altijd beëindigen wanneer 
omstandigheden ons daartoe noodzaken.

De voorkeur gaat uit naar een:

0  pleeggezin
0  kind in een weeshuis
0  anonieme sponsoring

Onze bijdrage zal € .................... per maand bedragen.

Dit bedrag zal overgemaakt worden op onderstaande 
bankrekening en wel:

0  maandelijks *
0  driemaandelijks
0  halfjaarlijks
0  jaarlijks

We zullen wel/niet zorgen voor een automatische beta-
ling.
(gelieve bij iedere betaling vermelden kind/gezinsspon-
soring Sri Lanka.)

Wij zullen de betaling per .................... (datum) laten ingaan 
en ontvangen daarna zo spoedig mogelijk de gegevens 
van het kind of gezin.

Datum:                                            Handtekening:

banknummer: NL42INGB0004382500
banknummer: NL22ABNA0513612351  
t.n.v. Stichting Kind en Toekomst.

Bewaart u een kopie van dit formulier voor 
uw eigen administratie?

Eenmalige gift!

Hoewel wij ons niet willen binden aan een kind, 
gezin of project, willen we toch niet achterblij ven.
U kunt rekenen op een financiële donatie van € ....................
We geven er de voorkeur aan dat deze donatie zal 
worden besteed aan project ....................

Naam: .....................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ....................................................................................

Telefoon: ..............................................................................................................................

Datum:                                                      Handtekening:

banknummer: NL42INGB0004382500
banknummer: NL22ABNA0513612351  
t.n.v. Stichting Kind en Toekomst.

Bewaart u een kopie van dit formulier voor uw eigen administratie?

Uit het Algemeen Projectenfonds 
betaalt de Stichting sinds 2013 de 
scholing van 70 (uit ieder school-
jaar 10 kinderen) kinderen vanaf 
“year 6”die eigenlijk door armoede 
van hun ouders de school moesten 
verlaten maar wel heel getalenteerd 
bleken te zijn. Door hen in staat te 
stellen om toch hun opleiding tot en 

Sri Lanka
hulp aan studenten 
12

met year 13 af te maken, vergelijk-
baar met het Nederlandse HAVO/
VWO, maken ze kans op een studie-
beurs en geven we hen een kans op 
een goede baan. 
In de Srilankaanse cultuur is het 
vanzelfsprekend dat kinderen die 
“sterker” in het leven staan, hun 
familieleden steunen. 

Congo – bouw schoollokaal en toiletten

11
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Inschrijfformulier 
projecthulp

De heer en mevr. ..........................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ....................................................................................

Telefoon: ..............................................................................................................................

verklaren zich bereid mee te willen doen aan het pro-
jecthulpprogramma, maar kunnen dit altijd beëindigen 
wanneer omstandigheden ons daartoe noodzaken.

Er bestaat bij ons voorkeur voor project ..................../ geen 
voorkeur.

Onze bijdrage zal € .................... per maand bedragen.

Dit bedrag zal overgemaakt worden op onderstaande 
bankrekening rekening en wel:

0   maandelijks *
0   driemaandelijks
0   halfjaarlijks
0   jaarlijks

Wij zorgen wel/niet voor een automatische betaling.

Datum:                                         Handtekening:

banknummer: NL42INGB0004382500
banknummer: NL22ABNA0513612351 
t.n.v. Stichting Kind en Toekomst.

Bewaart u een kopie van dit formulier voor 
uw eigen administratie?

Eind 2017 ontvangt u geen papieren 

Projecten Info 
meer maar kunt u alle 

informatie op onze website vinden!!
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Voor alle 
steun...
Hartelijk 

dank!
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Stichting ‘‘Kind en Toekomst’’
Varsseveldseweg 2A, 
7025 GB Halle

D r u k w e r k


