KINDER
SPONSOR
PLAN
HELP OM KWETSBARE
KINDEREN DE KANS TE
GEVEN DIE ZE VERDIENEN

Heeft u vragen, opmerkingen of kunnen wij u
ergens mee helpen, neem dan gerust
contact met ons op!

CARE FOR KENYA
TIJMEN DE BOERWEI 27
9212 RJ, BOORNBERGUM
Tel: 06 30 90 76 07
Mail: info@careforkenya.nl
Webs: www.careforkenya.nl
Facebook: Stichting Care For Kenya
NL68 RABO 0336 829973 t.n.v. Care For Kenya

U maakt het verschil
Hartelijk dank dat u besloten heeft om het
leven van een kwetsbaar kind in Kenia te
veranderen. Een kans die ieder kind verdient.

Care For Kenya heeft op 25 augustus 2020 een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de
Compassionate Hands for the Disabled onder leiding van
Ann Njeri.

Samen met u als sponsor wil Care For Kenya de
levensomstandigheden verbeteren voor kinderen met een
beperking. Wij streven naar een wereld waarin ieder kind
kan meedoen, zodat ook zij een waardig bestaan kunnen
hebben!

Samen willen wij de kinderen alles bieden wat ze nodig
hebben om een zo volwaardig mogelijk leven te krijgen.
Geen tekort in basisbehoeften, therapieën aanbieden daar
waar nodig is, educatie geven en streven naar een zo hoog
mogelijke zelfredzaamheid.

COMPASSION
HEALS
WOUNDED
SOULS
ANN NJERI.
Ann Njeri de kracht achter CHDF
Dit is Ann Njeri, een Keniaanse vrouw die geboren is
met een lichamelijke handicap.
Ann is 36 jaar oud en christen en leeft vanuit de liefde
van God. Als klein meisje kon ze alleen maar kruipen.
Omdat haar moeder niet de financiële middelen had
om Ann naar school te laten gaan en haar de juiste
medische zorg te kunnen geven, was Ann veel thuis.
Totdat Catherine Wagner in het leven kwam van Ann
en haar moeder. Catherine heeft ervoor kunnen
zorgen dat Ann vanaf haar achtste levensjaar naar
school kon en de juiste medische zorg kon krijgen.

Ann Njeri Wachira
Compassionate Hands
for the Disabled
P.O. BOX 1376/0400
Website:
www.chdfkenya.org

Toen Ann 21 jaar werd heeft ze besloten om anderen
met een handicap te helpen. En zo is het gekomen dat
ze nu het centrum leidt voor kinderen met een
beperking. Veel kinderen komen uit de sloppenwijken
van Nairobi en hadden weinig uitzicht op een beter
leven. Samen met vrijwilligers proberen ze liefde,
geborgenheid en vreugde te geven aan deze
bijzondere kinderen.
Op dit moment wonen er ongeveer 94 kinderen van 1
tot 24 jaar met een beperking, zowel lichamelijk als
geestelijk.

Uw sponsorkind en u

U als sponsor heeft de keus gemaakt om op afstand
zorg te bieden aan uw sponsorkind. Hiermee krijgt een
kind met een beperking de mogelijkheid tot gezonde
voeding, medische zorg, het volgen van therapieën en
het volgen van onderwijs. Samen met Ann Njeri en
haar vrijwilligers wordt hiermee de mogelijkheid
gecreëerd tot stabiliteit in het leven van de kinderen.
Door continuïteit in de basisbehoeften, o.a. de
voedselvoorziening, zal hiermee ook de gezondheid
van het kind verbeteren.
Twee keer per jaar krijgt u als sponsor van Care For
Kenya een terugkoppeling over het welzijn van het kind
dat u sponsort.
Samen met u als sponsor kijken we uit naar een
gezegende tijd en zijn dankbaar voor het vertrouwen
dat u geeft aan Ann Njeri en Care For Kenya.
Met een hartelijke groet,
Ann Njeri
Berend de Boer
Agnes Bijma
Gerda de Boer
Leg uw werk in de
handen van de Here,
dan zullen uw plannen
werkelijkheid worden.
Spreuken 16:3

Hierbij bevestig ik deelname aan het KINDER SPONSOR PLAN
MIJN GEGEVENS ZIJN:

Ik wil op de hoogte gehouden worden d.m.v. de nieuwsbrief van Care For
Kenya per mail.
Per maand maak ik het volgende bedrag over naar Care For Kenya
NL68 RABO 0336 829973 t.n.v. Kinder sponsor Plan / uw eigen naam
Sponsor kind volledige ondersteuning basiszorg, onderwijs en therapie
per maand

Voor het opzeggen van de sponsoring geldt een opzegtermijn van 2 maanden zodat wij de mogelijkheid
krijgen om een nieuwe sponsor voor uw sponsorkind te vinden.

