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Lieve Vrienden,
Wij wensen u een Gezegend Kerstfeest
en een voorspoedig 2016.

Piet Huisman 1933-2013

Klaasje Huisman

In de Oekraïne is het nog steeds geen vrede. De
gevolgen van de oorlog in het oosten van het
land gaan over het hele land. De man van
Marianne kreeg ook een oproep voor de
militairendienst maar omdat hij leraar is aan de
universiteit kreeg hij vrijstelling. Daar zijn ze erg
dankbaar voor.
Het minimale arbeidsloon in Oekraïne is 55 Euro
en in NL is die 1500.

Myroslava de directrice en
Marianne de coördinatrice.

Myroslava van het 1ste kinderhuis vertelde
ons dat de afgelopen gift net op tijd
aankwam als een wonder.
Ze had een baby in het ziekenhuis die een
nieuwe slokdarm moest krijgen. Dat kostte
veel geld.
Het 2de kinderhuis was heel blij met de
afgelopen gift om weer allerlei hoog nodige
dingen te kunnen kopen voor de kinderen.

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.
Een kindje in de armen van
Uw steun is des te meer nodig.
Oksana de vrijwilligster.

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.
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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.

iÜ|xÇwxÄ|}~x zÜÉxàxÇ xÇ {tÜàxÄ|}~ uxwtÇ~à äÉÉÜ âã zxuxwxÇ xÇ ztäxÇA ZÉw éxzxÇx â
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 6895 789
Met mededeling “Oekraine”

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

Buitenhof 33
8255 AW Swifterbant
Flevoland Nederland
StichtingHelpingHands.com

Giften op Curaçao;

MCB 18291409

Let op: Nieuw Adres

Kaya Konfeit 5 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 StichtingHelpingHands.com en geef hem vrij door aan anderen.

