Arnhem, 16 oktober 2016
Hoi, wij zijn Liene (11), Sanna (14), Demi (16), Monique en Salvo uit Arnhem.
26 december gaan wij naar Uganda en komen 10 januari terug. Samen met een team van een
kleine 30 vrijwilligers uit Nederland gaan we naar de plaats Tororo naar het kinderdorp
Heart4Children.
Kinderdorp
Wanneer wij in het kinderdorp aankomen ontmoeten we daar ongeveer 500 kinderen, die
afkomstig zijn uit armoedige en schrijnende situaties. Uganda kent veel kinderen die hun
ouders zijn verloren als gevolg van geweld en ziektes als aids. Hierdoor zijn veel kinderen
getraumatiseerd.
Wij gaan de kinderen daar inclusief de voorbereiding met lokale mensen, een week lang een
programma geven zoals op een kinderkamp. De komende weken bereiden het in Nederland voor.
We kiezen niet voor een westerse aanpak. Dit bereiken we door de uitvoering over te laten aan de
lokale mensen en hen te ondersteunen in hun taken.
Uitgaande van de liefde van Jezus is elk mens, dus ook ieder kind, van onschatbare waarde. Met
de lokale mensen maken we kindvriendelijke programma’s en geven persoonlijke bemoedigingen
waarbij er aandacht is voor het kind als individu. Ook gaan we allerlei creatieve workshops met ze
doen, organiseren we ter afwisseling sport- en spelactiviteiten en leren de kinderen uit de Bijbel.
Hier is een filmpje over het kinderdorp waar wij naartoe gaan: https://youtu.be/MWy4IzC6UHY
Verder kun je hun website bekijken: http://www.heart4children.org

Tororo

Wil je ons sponsoren?
Om dit kinderkamp te organiseren hebben we materialen nodig en moeten we de reis ernaar toe
maken. Dat brengt de nodige kosten met zich mee. Vandaar dat we hier aandacht voor willen
vragen. Voor ons als gezin hebben we zo’n 6.000 euro nodig.
Als je ons financieel wilt helpen, kan je je bijdrage overmaken t.n.v.:
Kerkgenootschap Dynamis
NL64 INGB 0005 7707 56
Onder vermelding van: project Uganda
Dynamis is een ANBI en zodoende is je gift voor de belasting aftrekbaar.
www.dynamisarnhem.nl
We ontwikkelen ook andere sponsoractiviteiten, waar we je misschien voor benaderen.
Voorbeelden zijn: verkoop van de beroemde appelflappen van oma (die al druk bezig is), verkoop
van 2 bedrukte armbandjes (1 voor jou en 1 voor een Ugandees kind), fietssponsortocht, enz.

We stellen het op prijs dat, als je wel eens bidt, je ook aan ons denkt.
In elk geval heel hartelijk dank voor je steun, in welke vorm dan ook!!
Blessings,
Salvo, Monique, Demi, Sanna en Liene

