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Geliefde sponsoren, 

Door middel van deze nieuwsbrief willen u graag op de hoogte brengen van de projecten die we 
hebben ondersteund. We hebben 200 kinderen een kerstgeschenktas gegeven in Suriname en in 
landen in Afrika. Ook zijn verschillende ouderen en de 
alleenstaanden gesteund. 

Voor de kinderen van Indonesië hebben we het overgemaakte geld 
gebruikt om  kerstgeschenktassen te kopen en ze lekker eten te 
geven. Alle mensen hebben liefde nodig en dankzij uw steun 
hebben wij de liefde kunnen geven in de vorm van een 
geschenktas. Kijkt u op onze website voor een filmpje met daarin 
opgenomen foto’s van de kinderen uit Indonesië.  

www.gift4achild.nl 

Apoera-Morabush-Sandlanding: 

Vanuit Nickerie is het lang varen om naar het district Sipaliwini in 
Apoera te gaan. Eduward woont langs de rivier in het dorp 
Sandlanding. Hij werd gebeld dat Gift4achild een geschenktas voor 
hem heeft. Hij stapte op de fiets om het op te halen en vol 
blijdschap kwam hij thuis! Hij was erg dankbaar en ook alle andere kinderen die een geschenktas 

hebben ontvangen willen iedereen hartelijk bedanken. Hun 
blijdschap is hiernaast te zien. 

Togo: 

Veel kinderen en ouderen hebben een geschenktas 
gekregen. Ze willen jullie, alle sponsoren en donateurs, heel 
hartelijk bedanken. De kinderen en de ouderen hebben 
genoten! Zo ziet u hoe wij een kind of oudere blij kunne 
maken. 

Nickerie: 

Arushi kwam met haar broer 
naar de Gift4achild speeltuin 
om een geschenktas in 
ontvangst te nemen. Thuis 
aangekomen was ze zo vervuld 

met blijdschap, dat ze aan haar moeder vroeg of ze de volgende week 
weer met de kinderen mocht samenkomen bij de speeltuin. Khusi zei 
dat ze de bamisoep heel erg lekker vond. (Dat was de avondmaaltijd 
voor het gezin op de dag dat ze de geschenktas ontving.) 

  

Gift4achild 



Kindertehuis Mefiboset-Tomohon:

De kinderen van het weeshuis hebben een kerstzegening gekregen en 
werden verzorgd met lekker eten, melk, sokken en kerstcadeau
hebben ook bedankbrieven geschreven om alle sponsoren en 
donateurs te bedanken. 

Margaretha-Commewijne: 

De hele gemeente was zo dankbaar 
Wij bidden dat Hij u Zijn kracht schenkt zodat u al uw goede 
voornemens kunt uitvoeren dit jaar,
onderneemt en tot een goed einde kunt brengen.
mogelijk door de genade van God. Hartelijk dank aan alle 
sponsoren en donateurs! 

Helpt u verder mee te bouwen aan 
Commewijne? Er worden onder 
kinderen opgesteld. Dit kunt u doen middels het 
machtigingsformulier of via onze website

gift4achild.nl/doneren/  

Wij willen jullie namens alle blijde
gebruikt om Zijn liefde en blijdschap te tonen. 
steun kunnen we zó veel betekenen voor de kinderen
sponsor helpt daadwerkelijk de kinderen in nood te steunen

Namens het bestuur en alle vrijwilligers van 
 

Hartelijke groet, 
Lilian Moti 

Stichting Gift4achild   
Snellemanstraat 25A   
3035WK Rotterdam, Nederland  
+31 6 82174697 / +31 10 4669769

Tomohon: 

weeshuis hebben een kerstzegening gekregen en 
eten, melk, sokken en kerstcadeaus. Ze 

geschreven om alle sponsoren en 

Kinderen van de vuilnisbelt in 
Noord-Sulawesie: 

Alle kinderen van de vuilnisbelt 
waren uitgenodigd op een schone plek om daar 
en lekker te kunnen eten. Ze kregen allemaal
klein tot groot.Ze waren dankbaar dat ze lekker
eten en met een vollebuik naar huis konden 
alle sponsoren en donateurs.  

 
 
 
 
 

zo dankbaar voor de geschenktassen. 
ijn kracht schenkt zodat u al uw goede 

dit jaar, en u alles waar u in gelooft 
een goed einde kunt brengen. Dit alles is 
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 andere speeltoestellen voor de 

Dit kunt u doen middels het 
of via onze website – iDEAL. 

de kinderen hartelijk bedanken voor de steun! De Here heeft jullie gift 
gebruikt om Zijn liefde en blijdschap te tonen. Bidt u met ons mee voor onze projecten?

veel betekenen voor de kinderen! Daarom zijn we blij met iedere sponsor
kinderen in nood te steunen, daarom kunt u altijd tot zegen zijn.

alle vrijwilligers van Gift4achild, 

   www.gift4achild.nl 
   info@gift4achild.nl 
   KvK: 64812146 

9769   IBAN: NL89 INGB 0007 2313 20

daar kerst te vieren 
Ze kregen allemaal kerstcadeaus, van 

lekker hebben kunnen 
konden gaan. Ze bedanken 

steun! De Here heeft jullie gift 
met ons mee voor onze projecten? Met uw 

aarom zijn we blij met iedere sponsor. Elke 
altijd tot zegen zijn. 
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