Stichting Helping Hands
Nieuwsbrief December 2014 Tel +31 321 323315
KlaasjeHuisman@Yahoo.com
www.Stichting-Helping-Hands.nl

Beste Vrienden,
Gezegend Kerstfeest en alle
goeds voor 2015 toegewenst.
Wat is het een rijkdom Jezus te kennen.

Piet Huisman 1933-2013

Klaasje Huisman

Ja, alweer ruim een jaar
geleden is Piet overleden.
Een grote verandering en
gemis. Maar naar zijn wens
gaan we met uw hulp door
met de financiële steun aan 2
kinderhuizen
in
L’viv
Oekraïne.
Ik, Klaasje, ben nu de voorzitter van het bestuur van
de stichting, maar dit kan ik niet alleen. Daniel helpt
mij daarbij geweldig via alle technische middelen.
Hij was vanaf het begin ook in het bestuur maar is nu
directeur ivm allerlei nieuwe regels aangaande ANBI;
Algemeen Nut Beogende Instelling.

Zijn werkterrein ligt nu in Indonesië samen met zijn
vrouw Jeny, waar zij zich over een klein meisje
hebben ontfermd en nu bezig zijn haar te adopteren.
Zie hun Nieuwsbrief hier; http://Nieuwsbrief.DanielHuisman.com

Sinds Papa Piet ziek werd en is overleden missen
de mensen in L’viv onze bezoeken daar wel, maar
de coördinatrices doen goed werk. We sturen per
kwartaal uw giften op voor de kinderen, vooral
medicijnen en extra voeding zijn hard nodig.
Zij groeien op in kinderhuizen van de overheid
waar slechts minimaal voor hen kan worden
gezorgd. In deze zeer moeilijke tijd van
burgeroorlog en devaluatie van de munt is er
minder geld en lijden de kinderhuizen eronder.
Uw steun is des te meer nodig.

Marianne de coördinatrice met
2 kinderen van het kinderhuis.

Op bijgaande foto’s, die
onze coördinatrices recent
gemaakt hebben, ziet u de
kinderen in hun mooiste
voornamelijk 2de hands
kleertjes en speelgoed of
aan het studeren met blijde
gezichtjes als dank voor uw
hulp.
Het Bestuur in NL;
Klaasje Huisman; Voorzitter
Stevan de Boer; Penningmeester
Sjirk Elderhuis; Secretaris
Materieel Bestuurder en
Directeur; Daniel Huisman.
In de Oekraïne;
Marianne en Oksana, bezorgen het
geld en maken de mooie foto’s
Wij werken allemaal als vrijwilligers.

De kinderen in Oekraïne stellen uw giften zeer op prijs.
Wij vragen u om door te gaan met uw periodieke overschrijving
en als u dit nog niet doet, zou u hier mee willen beginnen?
Papa Piet zou zeggen; “een keer minder naar de snackbar…”
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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 via uw bank.
Vragen?
Bel of Email mij gerust.
Tel: 0321 323315
KlaasjeHuisman@Yahoo.com

Donaties; Aan Stichting
Helping Hands te Swifterbant.
(met ANBI = Aftrekbaar van uw belasting)

Iban ING Bank nr.

NL14 INGB 000 6895789
Met mededeling “Oekraine”

Let op; de RaboBank rekening van HH is
opgeheven om bankkosten te besparen.

Het postadres van de Stichting Helping Hands
en tevens het adres van Klaasje Huisman:

Buitenhof 33
8255 AW Swifterbant
Flevoland Nederland
www.Stichting-Helping-Hands.nl

Giften op Curaçao;
MCB 18291409
Kaya Militar 46 Curacao

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

