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Aan de bewoners van dit adres 

 

 

 

 

Brandwijk, voorjaar 2017 

 

Betreft: verzoek om steun voor de Stichting Kinderhulp Oekraïne 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Wellicht heeft u wel eens van onze stichting gehoord, maar weet u niet precies wat wij als stichting 

willen bereiken. Graag stellen wij ons daarom aan u voor.  

 

Wie zijn wij? 

Stichting Kinderhulp Oekraïne probeert kinderen uit Oekraïne te helpen door ze 6-8 weken in 

Nederland (Brandwijk en Molenaarsgraaf) te laten verblijven. Door middel van een vakantie hopen 

we dat hun gezondheid verbetert en laten we ze in aanraking komen met het christelijk geloof. De 

kinderen verblijven hier, maar hebben niet alleen vakantie. Ze gaan gewoon naar school. 

 

Wat is het doel van de stichting? 

Eén keer in de twee jaar proberen we ongeveer 25-30 kinderen uit Kiev en de dorpen rond Tsjernobyl 

naar onze dorpen te halen. Gedurende 6-8 weken worden ze hier gastvrij opgevangen in 

gastgezinnen. De omstandigheden waaruit deze kinderen komen, zijn vaak erbarmelijk. De kinderen 

kunnen hier gedurende deze weken kennis maken met de Nederlandse cultuur, het geregelde 

gezinsleven zoals de meeste gezinnen in de Alblasserwaard dat nog kennen. De kinderen zijn vaak 

zwak en hebben weinig weerstand. Door gezonde voeding, voldoende rust, gezonde lucht en een 

regelmatig gezinsleven kunnen deze kinderen echt tot rust komen en weer weerstand opbouwen. 

 

Daarnaast is het doel van de stichting  om de kinderen het evangelie van de Heere Jezus te vertellen. 

Veel gezinnen uit de plaatsen waar onze kinderen vandaan komen zijn ongelovig. Door de 

Bijbelverhalen die hier op school verteld worden, door de zondagse kerkgang, de zondagsschool en 

de kinderbijbel die ook in de gastgezinnen gelezen wordt, proberen we de kinderen in aanraking te 

brengen met de Liefde van Christus. Ook uit onze dagelijkse handel en wandel zal moeten blijken dat 

we christenen zijn. 

 

Hoe wordt dit bekostigd? 

Speciaal voor de bekostiging van de overkomst van de kinderen is er een werkgroep in het leven 

geroepen die het hele jaar door acties organiseert om geld bijeen te brengen om de reis- en 

verblijfskosten van de kinderen te financieren. Gelukkig weten we ons gesteund door een achterban 

in de Alblasserwaard die al jaar en dag voor ons klaar staat.  

 

Om de overkomst van de kinderen te financieren is in totaal ongeveer € 25.000 nodig. Door het 

voeren van acties mogen we elk jaar weer geld ophalen. Echter, dit blijkt niet altijd genoeg te zijn om 

alle kosten te dekken. 
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We zijn daarom als bestuur van de stichting op zoek naar mogelijkheden om een vaste basis voor 

onze inkomsten te leggen. We willen dit bereiken door donateurs te zoeken die onze stichting een 

warm hart toedragen en middels een vaste bijdrage hun steun willen verlenen. 

 

Waarom zou u donateur worden? 

• U geeft de kinderen uit de Oekraïne die een zeer moeilijk bestaan hebben een                                                     

mogelijkheid zich te ontspannen en te herstellen en in aanraking te komen met het christelijk 

geloof; 

• U raakt zo betrokken bij het werk van de stichting; 

• U stelt de stichting in staat verder te gaan met haar werk; 

• Uw donaties zijn als giften aftrekbaar op uw belastbaar inkomen. Sinds 1 januari 2008 heeft 

onze stichting de ANBI status. Zie hiervoor www.anbi.nl.  

 

We hopen dat u door het lezen van deze brief geraakt bent en dat u onze stichting wilt steunen. U 

kunt dit doen door de bijgevoegde invulstrook in te vullen en aan ons te retourneren. Wilt u op de 

hoogte blijven van de ontwikkelingen van onze stichting? Kijk dan eens op onze website 

www.kinderhulpoekraine.nl of volg ons via Facebook. 

 

Een hartelijke groet! 

 

Stichting Kinderhulp Oekraïne 

 

 

 

 

Namens het bestuur 

W. (Wilbert) Struik 

 
 

Indien u zich aangesproken voelt en onze stichting wilt steunen kunt u zich opgeven als donateur 

d.m.v. het invullen van de invulstrook hieronder. 

 

ik/wij:  

 

Naam: ……………………………………………………… 

 

Adres: ……………………………………………………… 

 

Woonplaats:  ……………………………………………… 

 

E-mailadres: ……………………………………………… 

 

Telefoon: ……………………………………………… 

geef mij/geven ons op als donateur voor de Stichting Kinderhulp Oekraïne voor een bedrag van  

€ ……… per jaar.  
 

 

 

----------------------- 

(handtekening donateur) 

 

 

Hierbij verklaart de Stichting Kinderhulp Oekraïne dat zij de ANBI status heeft en dat  

bovengenoemde donatie aftrekbaar is als gift voor de inkomstenbelasting. 
 


