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Beste lezers, 

Het huis des Heren; 
Door jullie gift kunnen 
deze moeders met 
kinderen wat eten. Ze 
waren er erg dankbaar 
voor! 

Er is een speeltuin voor de kinderen in Nickerie 
bij het huis des Heren, maar we zoeken ook 
sponsors om een sporthal te bouwen voor deze 
kinderen waar ze kunnen sporten of een Bijbelstudie kunnen houden. De zaal kan ook gebruikt 
worden om in te eten. Het gaat hier om kinderen van de straat die geen grote toekomst voor zich 
hebben. Ze handelen in drugs en prostitutie. De sporthal kost om te bouwen circa €7.050,-. Elke 
steun helpt, grote als ook kleine bedragen!  

  

  

  

 

 

 

Kinderen van de vuilnisbelt in Noord-
Sulawesi zijn zeer blij met jullie gift! Ze 
genieten van de spelletjes en het 
lekkere eten – elk kind heeft recht op 
een toekomst!  

Door jullie steun hebben ook de 
kinderen in het kindertehuis in 
Anugrah, Oost-Java lekker kunnen 
eten! 
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Vrijwilligers 

Zoals jullie zien zijn de kinderen zeer dankbaar en hebben we 
veel aan jullie steun! Om ervoor te zorgen dat meer kinderen 
geholpen worden hebben we echter ook wat meer vrijwilligers nodig! Wij zijn daarom opzoek naar: 
- een penningmeester voor het beheren van financiële zaken. 
- een websitebeheerder 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met ons op info@gift4achild.nl of bel ons! 
Denk je dat je ons ook op een andere manier kunt helpen, dan wordt dat ook zeer gewaardeerd! 

Informatiemiddag 

Wij nodigen u graag uit op zaterdag 5 oktober 2019 voor de informatiemiddag van Gift4aChild! Wij 
willen graag vertellen over deze kinderen in Suriname, Indonesië en Afrika! We willen laten zien wat 
we door u steun voor hen kunnen betekenen. Om 15 uur is er een inloop met koffie, thee en gebak. 
Vanaf 15:30 uur geven wij een presentatie en rond 16:30 uur sluiten we af met wat met hapjes. We 
moedigen jullie aan om vrienden en kennissen mee te nemen! We kijken uit naar jullie komst. 

Adres presentatie: Jacob Loisstraat 49a in Rotterdam 

Uw gebed gevraagd voor de kinderen in Suriname, Indonesië en Afrika en voor Gift4aChild en haar 
vrijwilligers. 

Hartelijk bedankt voor uw gebed en uw giften! 

Een hartelijke groet in Zijn Shalom.  

Lilian Moti – Gift4achild 

Dit is het kindertehuis in 
Mefiboset, Tomohon. Ook in 
Noord-Sulawesi. De kinderen 
waren hier bezig met hun 
activiteiten en gingen daarna 
genieten van hun maaltijd. 

 

Hier zijn de kinderen in Togo blij met hun eten en jullie 
verdere steun! Ze zijn zeer dankbaar voor de vrijwilligers 
die kwamen koken. 
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