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Oprichting Stichting 

Sinds 2008 organiseert Lilian Moti diverse zendingsacties om geld 

en hulpmiddelen zoals kleding, voedsel en dergelijke in te zamelen, 

ten behoeve van zendelingen en zendingsprojecten in landen als 

Suriname, Roemenië en Indonesië. Met enige regelmaat bezoekt 

Lilian de projecten ter plaatse. Met haar hart en passie zet ze zich in 

voor zending en zendelingen waar dat nodig is. Lilian heeft besloten 

om haar activiteiten onder te brengen in een Stichting waardoor zij 

op een gestructureerde en frequente manier kinderen kan 

ondersteunen. Zo is per december 2015 de Stichting Gift4achild geboren. Sindsdien heeft  Lilian 

met haar bestuur en adviseur gewerkt aan het opzetten van de stichting. Daarin is een 

beleidsplan 2016-2018 opgezet waarin de doelen uiteen zijn gezet. Ook is er financiële 

administratie en rapportage opgesteld en is de website www.gift4achild.nl nu online!! 

 

 

 

Projecten 

Wij zullen ons de komende jaren inzetten op 

fundraising voor specifieke projecten als: 

- Voedselpakketten voor gezinnen Galibi, Huis 

des Heren, Indonesië. 

- Schoolartikelen en schoolmateriaal in 

Suriname. 

- Een eenvoudige woning voor br. Sjaak van 

Galibi en kinderen. 

- Project Indonesië: ruimte voor een wijkkeuken 

voor kinderen. 

 

Doet u mee!? 

Wilt u meer weten over de zendingsprojecten of ook meehelpen, bezoekt u dan onze website en  

neemt u dan gerust contact met ons op. Verder vragen wij uw voorbede voor dit werk dat velen tot 

zichtbare zegen strekt. 

 

 

 

  

De toekomst 

De Stichting gift4achild heeft als doel: het op basis van Bijbelse waarden en principes 

ondersteunen van projecten gericht op het welzijn van kinderen in diverse landen, evenals het 

initiëren en uitvoeren van eigen projecten onder eigen beheer. Stichting Gift4achild streeft 

ernaar, dat in ontwikkelingslanden kinderen, alleenstaande moeders en ouderen kunnen 

leven in goede gezondheid en dat kinderen onderwijs ontvangen. 

Wij zien kinderen graag opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde kunnen ervaren 

en dit weer door kunnen geven aan volgende generaties. We luisteren naar de kinderen, 

alleenstaande moeders en ouderen en willen voorzien in hun behoefte. 

 

Vrijmarkt op Koningsdag - april 2016 

Op het grote marktplein in Rotterdam heeft de stichting opnieuw spullen verkocht tijdens de 

rommelmarkt. Met behulp van diverse vrijwilligers en met de aangeboden spullen voor de 

verkoping is er een goede opbrengst opgehaald. Ondanks de minder positieve weersberichten 

was het zeer geslaagd. Tussen de buien door zijn er vele bezoekers gekomen en hebben we met 

2 stands veel verkocht en zijn er flyers uitgedeeld.  
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Reisverslag Suriname, 2015 

In 2015 bezochten Lilian, Susan en Petra namens de Stichting - in oprichting -  diverse projecten 

in Suriname. Hieronder volgt van dit bezoek een kort reisverslag.  

 

Huis des Heren, Nickerie. De reis begon met 

een bezoek aan het kinderwerk van het Huis 

des Heren in Nickerie. Dit bezoek viel 

samen met het jaarlijkse kinderkamp, 

georganiseerd door het Huis des Heren. 

Tijdens het kinderkamp hebben de dames 

geholpen met koken en is er een Bijbelstudie 

gegeven. Het was een zeer leerzame tijd om 

de kinderen te leren kennen en te zien hoe 

de kinderen leven. Tijdens het kinderkamp 

werden uit Nederland afkomstige en zeer 

nodige schoolspullen overhandigd en is het kinderkamp financieel ondersteund.  Voor het jaar 

2016-2017 heeft de Stichting zich tot doel gesteld om de financiering te verzorgen voor de 

aanschaf van een personenbus, waarmee de kinderen van en naar het Huis des Heren kunnen 

worden gebracht. Helpt u mee!  

 

Kinderclub Saptu Bungah te Commewijnen, Meerzorg. 

In de plaats Meerzorg wordt iedere zaterdag een 

kinderdag georganiseerd, met als doel  de kinderen te 

assisteren met het maken van huiswerk, om lekker te 

kleuren, het volgen van een Bijbelstudie en gelegenheid 

hebben om met de kinderen te praten. De Stichting heeft 

tijdens dit bezoek schoolspullen, drinkbekers, 

kleurenboekjes en potloden uitgedeeld. Het was een zeer 

prettig bezoek aan deze kinderdag. De Stiching heeft tot 

doel om de komende jaren deze kinderen structureel te 

ondersteunen met schoolspullen. Helpt u mee! 

 

Jawehrappa, Galibi. In het dorp Galibi heeft Lilian de 

gemeente ‘Jawehrappa’ bezocht. Lilian heeft deze 

gemeente in voorgaande jaren vaker bezocht. Deze 

gemeente richt zich op het verlenen van hulp aan 

gemeenteleden en de bewoners uit het dorp. In 

samenwerking met de gemeente Jawehrappa heeft de 

stichting tijdens het bezoek een kinderdag 

georganiseerd. Die kinderdag voor circa 100 kinderen, 

stond in het teken van zingen, knutselen, kleuren en 

gaf gelegenheid om de kinderen hun verhaal te laten 

vertellen. Tijdens dit bezoek heeft de Stichting 

schoolspullen, kleding en andere benodigdheden 

gegeven. Voor het jaar 2016/2017 heeft de Stichting 

tot doel om de voorganger financieel te ondersteunen met de verbouwing van zijn woning. 

Daarnaast streeft de Stichting om de gemeente Jawehrappa financieel te ondersteunen zodat zij 

kunnen groeien als gemeente. Helpt u mee! 
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