Machtiging

Gebed en donateurs gezocht!

Ja, ik steun de straatkinderen in Beregowo,

Sta op de bres voor een kind en word donateur voor
€ 5,- per maand. U ontvangt regelmatig informatie en
gebedspunten, zodat u heel gericht voor een kind kunt
bidden.

projectnummer 21518.

0 Ik machtig u om maandelijks € ______ van
onderstaande rekening af te schrijven.
O Ik machtig u om eenmalig € ______ van onderstaande
rekening af te schrijven.
Ingangsdatum: ____ - _____ - __________

Wilt u meer weten? Vraag aan:
Children’s Relief (kwartaalblad)
• Infobulletin
Werkvakantiefolder
Child Relief Reizen
• Informatie over het voeren
van acties
• Cursus ‘Oriëntatie op Zending’
•

Rekeningnummer:

								

Naam: Dhr/Mw/Fam ______________________________
Adres: __________________________________________
Postcode: _______________________________________
Plaats: __________________________________________

Stichting Children’s Relief is verbonden
met Christian Care East-West / OostEuropa Zending

Het Arendsnest
Straatkinderen

Telefoon: ________________________________________
E-mail: __________________________________________
Stuur mij info: ___________________________________
Datum: _________________________________________
Handtekening:

Zenden in gesloten enveloppe naar:
Stichting Children´s Relief
Postbus 2026
2930 AA Krimpen aan de Lek
Herroepbaar binnen 30 dagen.

Stichting Children’s Relief
Postbus 2026
2930 AA Krimpen aan de Lek
Telefoon: 0180-521966
info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl
NL93INGB0000003584
NL38RABO0133376699
Projectnr 21518 Straatkinderen Beregowo
Erkend als ANBI

Oekraïne

Verwaarloosd

Diverse opvangmogelijkheden

Programma

Zelf maar zien hoe je aan eten komt. Zelf maar zien hoe

Kinderen vinden ‘s nachts een slaapplaats bij hun

je de dag doorkomt. Zelf je eigen problemen oplossen.
Niemand die zegt, dat het verstandig is om naar school
te gaan. Niemand die zegt, dat je op tijd thuis moet zijn
voor het eten.
Wel straatjongeren die je aanzetten om te stelen en
anderen te bedriegen. Die je de weg wijzen naar
alcohol en lijmsnuiven. Die je maken tot een straatkind
die met niemand rekening houdt. Vechten, schelden
en aanvaringen met de politie horen hierbij. Het
vertrouwen van deze kinderen is diep beschadigd. Ze
zijn verwaarloosd, misbruikt en voelen zich eenzaam en
alleen.

alcoholverslaafde moeder, bij slechte vrienden of bij een
moeder die prostituee is. Voor deze kansarme kinderen
biedt het Arendsnest drie vormen van hulp:
- Dagopvang voor kinderen met een huis, maar zonder
een “thuis”.
- Intensieve naschoolse opvang voor kinderen met een
grote leerachterstand.
- 24-uurs opvang voor die jongens die geen enkel ander
positief toekomstperspectief hebben.

Persoonlijke aandacht, spelletjes, knutselen en
• arbeidstherapie.
Geven van Bijbels onderwijs. Stimuleren van
• bezoek
aan kerk of kinderbijbelclub.
Verbeteren van de zelfverzorging. Praktische lessen
• over
hygiëne. Voorzien in kleding en voeding leren
bereiden.
Bijbrengen van algemene normen en waarden.
• Voorlichting
over relaties en seksualiteit.

• Stimuleren van contact tussen kind en familie.
Bevorderen van deelname aan onderwijs en bieden
• van
huiswerkbegeleiding.

Toekomstgericht
Het Arendsnest biedt kinderen een plaats waar ze echt
kind mogen zijn en gestimuleerd worden om na te
denken over hun leven. Zij leren hier vaardigheden die
nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren in de
maatschappij. Het verlangen is dat de kinderen de Here
Jezus leren kennen en een toevlucht vinden onder Gods
vleugels van liefde.

