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Beste Vrienden,
Hartelijke groeten van ons bestuur
in NL en van alle medewerkers en
de kinderen in de Oekraïne.

Mijn naam is Daniel Huisman.
Op een oude foto sta ik links en daarnaast staan Myroslava
en mijn vader toen ik een keer mee was naar de Oekraïne.
Mijn vader Piet Huisman is op 1 September overleden en zijn
grote wens was om het werk van de Stichting Helping Hands
voort te zetten. We hebben de Stichting in 1995 opgericht
met ons 3tjes; mijn vader, mijn moeder en ik, om fondsen te
werven om de zending te ondersteunen vooral om wat ik
doe. En daarna zijn we ook in de Oekraïne begonnen om de
kinderen in 3 kinderhuizen te helpen.
We hebben nu een nieuw bestuur omdat volgens de regels
de meerderheid van het bestuur niet meer uit leden van 1
familie mag bestaan. Daarom hebben we nu slechts 1 lid van
onze familie in het bestuur van de 3 bestuursleden. In
principe zou ik in het bestuur blijven als voorzitter maar
omdat een bestuurder zelf niet het geld mag besteden wat
via de stichting binnen komt ben ik eruit gestapt. Mijn vader
was voorzitter en directeur. Nu is mijn moeder voorzitter van
het bestuur en ben ik de directeur voor de stichting. Ook ben
ik de materiële bestuurder zoals het in officiële termen heet.
Mijn eigen website over het vrijwilligers werk wat ik doe is te
zien op; www.DanielHuisman.com

Een groet van Klaasje Huisman;
Als familie willen wij u heel
hartelijk dank zeggen voor alle
condoleances, ook via Email en
de post voor mijn man Piet
Huisman. En een speciale dank
aan iedereen die aanwezig was
op de begrafenis van 7 Sept., het
was een hele mooie dag dankzij
jullie aanwezigheid.
Klaasje Huisman

Hier rechts staat de laatste brief
aan mijn vader van Myroslava.
Zij is de directrice van een van
de kinderhuizen in de Oekraïne.
In het kort bedankt zij Piet voor
de giften die wij verstuurd
hebben om een voetpad aan te
leggen waar vroeger geen
voetpad was bij het kinderhuis.
Mijn vader heeft
een groep goed
vertrouwde
mensen
opgebouwd in
L’viv in de
Oekraïne die het
werk daar vrijwillig
doen, voornamelijk
Marianne. Op de
foto.
Wij stellen uw giften zeer op prijs
voor de kinderen in de Oekraïne.
De kinderen groeien op met het
minimale om te kunnen overleven.
Vaak hebben ze tekort aan goede
voeding en medicijnen. En we
zetten ons in dat de kinderen
betere
leef
omstandigheden
krijgen.
Kunt u ook meehelpen iets extras
te geven deze Kerst?

Wij sturen uw maandelijkse
giften naar haar toe en zij
brengt het geld naar de
kinderhuizen
en
de
directrices geven verslag aan
ons.

We hebben een nieuw bestuur;
Klaasje Huisman; Voorzitter
Stevan de Boer; Penningmeester
Sjirk Elderhuis; Secretaris
Met als nieuwe Directeur;
Daniel Huisman.
Wij werken allemaal als
vrijwilligers.
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Lukas 18:16 Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en
verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.
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Steun de kinderen
met 5 Euro per
maand via een
automatische
periodieke
overschrijving per
maand van uw bank.

Donaties; (ANBI)
Aan Stichting Helping Hands
te Swifterbant.
ING Bank 6895789 tgv Oekraïne
Rabo 338130004 tgv Oekraïne

Het adres van Klaasje Huisman en
tevens het postadres van de Stichting:
Buitenhof 33
8255 AW Swifterbant
Flevoland Nederland
Tel: +31 321323315

MCB 18291409
Kaya Militar 46 Curacao

KlaasjeHuisman@Yahoo.com
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Deze nieuwsbrief sturen we altijd per Email maar niet altijd op papier om kosten te besparen.
Schrijf je ook in via; DanielHuisman@Yahoo.com om deze brief vrijblijvend te ontvangen per Email.
Print deze nieuwsbrief zelf ook uit op www.Stichting-Helping-Hands.nl en geef hem vrij door aan anderen.

