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Het bestrijden van de armoede 
en het onrecht is onze missie, 
zodat elk mens het leven mag 
ervaren als een zegen, met 
bijzondere aandacht voor 
vrouwen en kinderen.’
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ColoFoN
Lopende projecten en de code te vermelden bij steun
Code Project

10000 Tearfund werking
10010 Waar meest nodig

25000 Algemeen fonds voor TOP'pers
25ew Ondersteuning Willika Engel
25vh Ondersteuning Hilde Vlaminckx
25yv Ondersteuning Théo en Irene Yaméogo-Vleugels

70002 Project Moldavië
70003 Afrika's Fietsdromen
70021 Nurture Rural Child Project, Oeganda
70025 Foundation El Shaddai, D.R.Congo
70026 Anaikatti Rural Community College - India
71000 Algemeen Projectenfonds
71001 Roma hulp, Servië
71007 Tuinbouwproject BEM, Brazilië
71008 Ziekenhuis Paam Laafi, Burkina Faso
71009 Waterpompenproject Timoty, Madagaskar 
71011 Gezondheidsproject Vidas Associacion, Peru
71012 Weduwenproject VEM, Brazilië
71037 Fonds voor Microkredieten
71068 Lepradorp, kindertehuis, en oogkliniek Velemegna, India
71069 Hopitaly Vaovao Mahafaly, Madagaskar
73000 Algemeen kinderprojectenfonds
73003 Project Samaria, werking onder Garibous jongeren, Burkina Faso
73004 Project Samaria, aankoop van het terrein voor opvang kinderen
73015 Mobiele Klinieken Paam Laafi, Burkina Faso
73016 Pãn-Bila project, Burkina Faso
73017 Children's Community Center Paam Laafi, Burkina Faso
74081 Studiefonds voor meisjes, Oeganda
77000 Algemeen noodhulpfonds
77005 Noodhulp Jemen
77011 Noodhulp verwaarloosde crisis in Minembwe, Zuid-Kivu, DRCongo
77012 Noodhulp Oekraïne
77019 Oeganda - watervoorziening
77053 Noodhulp Syrië

72000 Ondersteunend kinderadoptiefonds
72001 Groepsadoptieprogramma met BEM, Brazilië
72002 Adoptieprogramma met CREED, Oeganda
72003 Adoptieprogramma met CSS, Bangladesh

Algemene werking

Tijdelijk Overzees Personeel

Ontwikkelingsprojecten & Humanitaire noodhulp

Kinderadoptieprogramma's



Na meer dan 30 jaar werken bij Tearfund is de tijd voor mij aangebroken om het 
roer over te dragen aan een nieuwe kapitein. Dit wordt vast mijn laatste voorwoord 
dat ik tot jullie richt. Eind volgende maand ga ik met pensioen en start een nieuwe 
levensfase. Ik heb nooit gedacht dat die dag zo snel zou aanbreken. Enerzijds 
zie ik die nieuwe periode tegemoet als een uitdaging, waar ik de kans zal krijgen 
om nieuwe dingen te ontdekken en om meer tijd door te brengen in de familie, 
met kinderen en kleinkinderen, maar anderzijds weet ik dat ik heel wat zaken ga 
missen. Ik hou heel veel mooie herinneringen over aan de talrijke contacten met 
onze partners overzee, met de verschillende bevolkingsgroepen die we samen 
geholpen hebben. Ik zal mijn vele internationale collega’s missen en de vele 
werkvergaderingen met hen. Ik heb veel van hen mogen leren en toepassen in mijn 
dagelijkse bediening. Ik ben dankbaar voor al die jaren van passie en toewijding voor 
onze naasten in kwetsbare omstandigheden.

In de voorbije maanden is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe directeur. 
Op het moment van schrijven denkt het bestuur de juiste kandidaat gevonden te 
hebben en worden de laatste afspraken geregeld. Binnenkort hopen wij u dan een 
nieuwe directeur te mogen voorstellen.

Een groot deel van zijn functie zal erin bestaan om Tearfund op vele fronten te 
vertegenwoordigen, zeer zeker ook bij onze donateurs en lezers van Inzicht. We 
willen u namelijk graag blijvend informeren over de vele projecten die we dankzij uw 
financiële bijdragen mogen en kunnen ondersteunen.

In dit nummer staan we stil bij enkele van deze projecten in Oeganda, Brazilië en de 
Democratische Republiek Congo en we doen ook enkele belangrijke oproepen voor 
bijkomende steun aan nieuwe initiatieven.

Dank u wel voor uw vele en trouwe steun van al die afgelopen jaren waarin we 
samen naastenliefde mochten betonen, grenzeloos. Mag ik verder op uw steun 
rekenen voor Tearfund?

Ik wens jullie allen een gezegende kerst toe.

Met vriendelijke groeten.

Cécil Van Maelsaeke, 
algemeen directeur
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Trouwe donateur, en lezer



Tearfund
Naastenliefde, grenzeloos
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WAARDEN

Tearfund is een christelijke evangelische hulporganisatie die vastbesloten is te strijden tegen 
extreme armoede en onrecht. Armoede vernietigt levens. Het is niet Gods plan voor de wereld 
en samen kunnen we daar verandering in brengen.

EENHEID 
De Heer Jezus roept ons op tot eenheid door de 
kracht van de Heilige Geest. Wij willen Jezus volgen 
waar de nood het grootst is en mensen in staat 
stellen om tot volle ontplooiing te komen zoals God 
bedoeld heeft.

RELATIONEEL 
Iedere mens is waardevol in de ogen van God, ieder 
is een unieke schepping en waard onze aandacht 
te krijgen. We willen graag het karakter van God 
tonen door dienstbaarheid, vrijgevigheid, openheid, 
integriteit en wederzijds respect, zodat iedere mens 
tot zijn volle recht kan komen.

VERANTWOORDELIJKHEID 
We streven samen met onze partners naar 
uitmuntendheid in alles wat we doen. We 
willen blijvend leren van elkaar en van onze 
samenwerking. Onze achterban en onze 
begunstigden verdienen de beste kwaliteit van 
dienstverlening.

GERICHT OP CHRISTUS 
In onze dagelijkse activiteiten laten wij ons 
steeds inspireren door het voorbeeld van 
Christus, zoals beschreven in de evangeliën.

ONPARTIJDIGHEID 
We erkennen het beeld van God in elke 
persoon. Daarom houden we ons aan 
de kernprincipes van de Internationale 
Gedragscodes voor humanitaire hulp (CHS). 
Hulp wordt geboden ongeacht ras, religie, 
geloofsovertuiging, gender en nationaliteit van 
de begunstigden. Onze hulpverlening is enkel 
op basis van nood.

COMPLEMENTARITEIT 
Als onderdeel van het Lichaam van Christus 
streven wij ernaar om de krachten te bundelen 
voor een grotere impact. Door samen te 
werken kunnen wij elkaar versterken en beter 
tegemoet komen aan de behoeften van de 
kwetsbaren in onze maatschappij.

In een wereld die vaak cynisch, gefragmenteerd en vijandig is, geloven wij als christenen dat rampen 
en lijden niet het plan van God zijn en niet het einde van het verhaal vormen. Wij geloven in ..

Naastenliefde, grenzeloos.
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een arm verloor. Patience ziet er sterk en trots 
uit, maar haar ogen laten zien dat ze veel pijn 
heeft geleden.

Zonder haar ouders had Patience niemand 
om voor haar te zorgen en eindigde ze op 
straat. Haar handicap maakte het leven nog 
moeilijker en ze overleefde door voor handela-
ren te werken en wat geld te verdienen met het 
verkopen van artikelen op straat.

Na een paar jaar kreeg Patience een 
kind, maar ze had geen middelen om zichzelf of 
haar zoon te onderhouden. “Hij werd geboren 
toen ik door heel moeilijke tijden ging. Zijn vader 
heeft me in de steek gelaten, ik denk vanwege 
mijn handicap,” legt ze uit. 

De leden van Integral Alliance, waar Tearfund België deel van is, hebben een nieuwe 
bewustmakingscampagne gelanceerd met de naam ‘We’re still here’ (We zijn hier nog 
steeds), om aandacht te vragen voor verwaarloosde crises over de hele wereld. Naast 
campagnes voor landen als Syrië, Jemen, Burkina Faso, Madagaskar, zijn we samengeko-
men om een project te starten in Minembwe, zuid-Kivu, Democratische Republiek Congo.

Van wanhoop tot hoop

Het project in Minembwe beoogt 
landbouwhulp te brengen in een grotendeels 
verwaarloosd gebied in het oosten van Congo, 
in een van de meest vergeten crises ter wereld. 
We delen in dit artikel het verhaal van een 
vrouw en haar reis vol tragedie en ontbering tot 
aan een veilige plaats.

Patience Bahati (22) woont in Min-
embwe, maar is daar niet geboren. Zij en haar 
ouders waren verwikkeld in een militair conflict 
in de buurt van hun huis, honderden kilometers 
van Minembwe. Patience werd daar wees toen 
ze nog maar 11 jaar oud was.

Als kind leed Patience aan epilepsie. Toen 
zij het conflict ontvluchtte, gebeurde er een 
ongeluk, waarbij  het meisje in een vuur viel en 
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Patience wist niet wat ze moest doen 
en was in wanhoop, maar toen ontmoette ze 
enkele mensen uit Minembwe die haar hielpen. 
Ze brachten haar naar een weeshuis dat was 
opgezet door Pastor Dogo Mpimuye. Ze kreeg 
onderdak, eten en medische verzorging. Ein-
delijk was ze veilig. “Ik hoefde me geen zorgen 
meer te maken over het voeden en kleden van 
mijn zoon, aangezien het weeshuis ons met al-
les hielp,” zegt Patience.

Het is nu zeven jaar geleden dat Patience 
en haar zoon in het weeshuis arriveerden. Ze 
maakt deel uit van een groep weduwen en 
volwassen wezen die zorgdragen voor de jonge 
kinderen die in het weeshuis wonen. Net als 
Patience hebben veel van deze kinderen hun 
ouders verloren in recente conflicten.

AVOC (Association des Veuves et Orphelins 
Chrétiens) werd in 2011 opgericht door Pastor 
Dogo Mpimuye als reactie op de vele kinderen 
die wees werden door conflicten (lees burger-
oorlogen) in het gebied. De kinderen krijgen hier 
niet alleen voedsel en kleding, maar ook liefde 
en steun, zodat ze kunnen opgroeien tot positie-
ve leden van de samenleving. Er zijn momenteel 
43 kinderen geregistreerd in het weeshuis, ter-
wijl de vereniging veel meer weduwen en wezen 
telt die inmiddels volwassen zijn geworden. Het 
weeshuis krijgt geen geld van de overheid en is 
volledig afhankelijk van giften.

De kinderen in het weeshuis komen uit 
verschillende gemeenschappen. Ze genieten 
van een lager en middelbaar schoolprogramma, 
met extra nadruk op lessen gericht op het leren 
vreedzaam samenleven met anderen.

Pastor Mpimuye zegt: “Het is onze 
visie dat de kinderen geholpen en begeleid 

Wilt u graag het werk in  Minembwe 
steunen, dan kan dit door een storting 
op  rekening van Tearfund BE41 4359 
1900 0110, met de  vermelding: 
“ Project  Minembwe, code 77011”

worden bij hun opvoeding en het leiden van een 
christelijk leven. We willen dat onze kinderen 
echte ambassadeurs van vrede zijn en versprei-
ders van liefdesboodschappen.” Er is ook steun 
nodig voor inkomensgenererende projecten 
om weduwen en volwassen wezen te helpen 
verantwoordelijkheid te nemen en een onafhan-
kelijk leven te leiden.

Patience heeft hoop en heel wat plannen 
voor de toekomst. “Ik ben intelligent en kan te-
genwoordig ondanks mijn handicap veel dingen 
alleen doen, zoals kinderopvang en het runnen 
van een klein bedrijfje.” Ze zou graag haar eigen 
inkomen verdienen door voedsel te maken en 
te verkopen of door kleermaakster te worden. 
“Deze bezigheden zouden veel gedachten over 
mijn verleden wegnemen. Ik wil alles vergeten 
wat ik heb meegemaakt en nadenken over mijn 
toekomst”.

De ogen van Patience glanzen als ze zich 
voorstelt dat ze haar eigen bedrijf heeft. “Ik kan 
zelfvoorzienend zijn en in staat zijn om mijn kind 
te voeden en de huur en het onderwijs te beta-
len”. Zoals alle ouders heeft ze grote verwach-
tingen voor haar zoon. “Ik zou heel graag willen 
dat hij studeert, zodat hij verantwoordelijk is als 
hij groot is”, zegt ze.
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Twee jaar waren de scholen in Oeganda 
gesloten door de coronalockdown, waardoor 
armoede toenam en er nog meer tienermoeders 
bij kwamen, zonder zicht op werk. NRCU richt zich 
vooral op jongeren die geen toegang hebben tot 
onderwijs om vaardigheden te leren. Tot voor 
corona hield NRCU iedere zaterdag een project-
dag, waar ze kinderen christelijk onderwijs, een 
maaltijd en schoolgerief konden aanbieden. Een 
100-tal kinderen werden via NRCU in pleeggezin-
nen opgenomen en er werd les gegeven aan 
jonge alleenstaande moeders.

Het project werd in een 9-tal kerken voor-
gesteld en door de ontvangen giften via Tearfund 

Onderwijskansen voor 
kwetsbare jongeren

konden we al een aardig bedrag schenken om 
het volgende te verwezenlijken: aanschaf van een 
bouwgrond, aankoop zonnepanelen voor het kan-
toor, naai- en kapsterbenodigdheden waarmee 
meisjes getraind worden om een job te leren en 
uit de armoede te geraken. Negen naaimachines 
werden in België geschonken aan NRCU en dankzij 
jullie giften naar ginds vervoerd. 

Door corona werd het huren van het kan-
toor te duur. Begin deze zomer konden we met 
de hulp van investeringsfondsen van Tearfund 
drie klaslokalen, een kantoor en toiletten bouwen. 
Het doel van deze klaslokalen is om nog meer in 
te zetten op het bereiken van kwetsbare kinderen 

Bureau en klaslokalen

Sinds zes jaar is Nurture Rural Child uganda (NRCu) een broederproject van 
Tearfund. Al 10 jaar bestaat het project in Kabale-district (Nyamiyaga-cell, 
Bigungiro parish), oeganda, waarvan Anxious Tumushabe directeur is. NRCu 
richt zich op het ondersteunen van de meest kwetsbare kinderen en jonge-
ren, in het bijzonder op jonge tienermama’s die de school verlaten hebben.
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Wil jij verder mee investeren in 
kwetsbare jongeren via NRCU?
Je gift hiervoor kun je overmaken 
op ons rekeningnummer 
BE41 4359 1900 0110 met 
vermelding van ‘NRCU Oeganda, 
afwerking school - code 70021’

Bouwmateriaal

en jongeren. Er is reeds contact met het Ministe-
rie van Onderwijs in Oeganda om een erkenning 
te krijgen zodra NRCU College afgewerkt is. Dan 
kunnen ze starten met beroepsonderwijs voor de 
meest kwetsbaren.

Nu de investeringsfondsen van Tearfund 
opgebruikt zijn, is NRCU nog op zoek naar 10.000 
euro om de afwerking uit te voeren. Wat is er nog 
nodig? Schilderwerken, vloeren, watervoorziening, 
een 10-tal computers en extra zonnepanelen om 
alle computers en (naai-)machines te kunnen 
laten functioneren. 

Anxious, de verantwoordelijke van NRCU

opleiding voor kapster

naaiopleiding
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Afrika’s fietsdromen  

Nodeloos om te zeggen dat we hier in 
Europa moeilijke tijden doorspartelen. Ook op 
financieel vlak worden we allemaal geconfron-
teerd met een dip in de uitgaven die we ons 
(nog) kunnen veroorloven. Een normale reflex 
is om dan maar te beknibbelen op het minst 
noodzakelijke. En helaas sneuvelen dan meest-
al als eerste de donaties aan de vele goede 
doelen in binnen- en buitenland…. Uiteindelijk 
is alles terug te brengen tot het vinden van de 
juiste prioriteiten.  Ook naar onze inzet voor de 
minderbedeelden.

Projecten in Afrika zijn vaak gefocust 
op onderwijs en noodhulp. Zeer belangrijk en 
essentieel! Nog te vaak denken we echter dat 
wat kleurpotloden voor kinderklassen, en een 
zak rijst voor de hongerigen, de zaak kunnen 
rechttrekken. Op korte termijn zijn dit prachtige 

initiatieven. Zodra de plaatselijke hulpverle-
ners evenwel de deur achter zich dichttrekken, 
verzandt al te dikwijls de situatie in dezelfde 
hopeloosheid als voorheen.

Beter is om in te zetten op projecten van 
lange termijn, waarbij zelfredzaamheid het uit-
gangspunt is. Of zoals een gedachte zegt: Geef 
iemand een vis, en hij heeft vandaag te eten. 
Leer hem vissen, en hij kan iedere dag in zijn 
eigen voedsel voorzien! Dergelijke inspanningen 
blijven nochtans dikwijls onder de radar van de 
media, maar zijn zeker zo belangrijk.  

PaxX-Global Cycling heeft zich altijd 
tot doel gesteld om via fietsprojecten de leef-
wereld te verbeteren van mensen wereldwijd. 
Kinderen en jongeren leren fietsen vergroot 
hun kansen op een beter leven. Vooral vrouwen 

De renners dragen logo van Tearfund op hun truitjes.
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die fietsen gaan nu bv. met de fiets naar een 
waterbron en brengen zoveel meer en sneller 
water mee. Of ze gaan naar de markt met een 
volgeladen fiets om hun waren te verkopen. De 
fiets brengt ze op plaatsen waar ze anders nooit 
zouden komen en leert hen de wereld om zich 
heen te ontdekken. Vooral ook voor kinderen is 
dit essentieel.

Zelfs de toegang tot de wielersport is vaak 
een opstap naar een hogere levensstandaard. 
De jonge renner of renster proeft van het 
groepsgevoel in clubverband, leert discipline en 
doorzettingsvermogen en maakt zich de kun-
sten eigen van het onderhoud en de herstel-
ling van fietsen. Op termijn ontstaat hier ook 
werkgelegenheid als fietsmonteur of mekanie-
ker. Niet te verwaarlozen is ook de waardigheid 
die een jonge sporter daardoor krijgt. Wie naar 
een wielerwedstrijd in een Afrikaans dorp gaat, 
ziet vaak het hele gebeuren (en dat is letter-
lijk met deelname van iedereen van het héle 
dorp) uitmonden tot een volksfeest, waarbij de 
deelnemers als helden worden bejubeld.  Dit is 
belangrijk voor de deelnemende renners in hun 
verdere ontwikkeling als mens. En doorslag-
gevend in hun keuze om ter plaatse een leven 
op te bouwen… in plaats van de oversteek te 
wagen naar het rijke Europa.

PaxX Global heeft in het verleden al 
verschillende lokale partners van Tearfund 
geholpen met fietsprojecten, denk maar aan 
de fietsen en helmen voor het verkeerspark bij 
Pan-Bila in Burkina Faso, of de kinderfietsen 
voor ons project in Servië. Tearfund wil op haar 
beurt enkele lokale partners van PaxX Global 
helpen.

Vele onderdelen en materialen voor 
fietsen zijn in Afrika nog steeds moeilijk of niet 
verkrijgbaar. De lokale teams van PaxX Global in 
Gambia, Oeganda en Ghana willen we daarom 
ondersteunen met noodzakelijke spullen zoals 
helmen, kettingen, drinkbussen, en diverse 

We willen de drie teams elk 1.000 euro 
schenken. Jouw hulp is meer dan welkom.

Donaties zijn welkom op het 
rekeningnummer van Tearfund

BE41 4359 1900 0110,  
met de vermelding 

‘Afrika’s Fietsdromen, 
project code 70003

Nieuwe PaxX-teams in Afrika pakken uit met schitterende resultaten. 
Nauwelijks enkele maanden oud, of de gloednieuwe PaxX-teams in 

Ghana en Oeganda versieren een podiumplaats bij hun Nationale 
Kampioenschappen. 

In Gambia werd op de nationale feestdag de wedstrijd dan weer 
gewonnen door een renner uit het PaxX-team.

Eritrea: land van hoop voor wielrenners - Efrem Tekle (links) werd als 
vluchteling door het PaxX-team in België opgevangen.  Ondertussen is 

hij nog steeds als wielrenner actief. Onlangs ontmoette hij in Leuven zijn 
landgenoot en vriend Biniam Girmay die dit jaar als profrenner de klas-
sieker Gent-Wevelgem op naam schreef !!! Laatstgenoemde ontving als 
topsporter in zijn thuisland een volksfeest waar Remco Evenepoel alleen 

maar kan van dromen !

fietsonderdelen. Wat lokaal verkrijgbaar is 
wordt daar gekocht. De rest zenden we vanuit 
ons land naar ginder.
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Nico en Trijnie van Eijk vestigden zich in 1967 in 
Sabinópolis, in het binnenland van Minas Gerais, 
Brazilië, om het evangelie te verkondigen. De 
armoede onder de bevolking daar was bijzonder 
groot en van regeringszijde werd daar geen en-
kele hulp geboden. Nico en Trijnie voelden zich 
aangesproken door de nood en ellende die ze 
om zich heen zagen en beseften dat ze daar iets 
aan moesten doen. Aanvankelijk werd het echt-
paar met weerstand onthaald, maar geleidelijk 
aan groeide het vertrouwen van de bevolking en 
zo ook het werk van Bem Estar do Menor (BEM), 
het werk dat ze opzetten. 

Ze begonnen met een 15-tal kinderen bij hen 
thuis op te vangen en Simone was één daarvan, 
samen met nog vier van haar broers en zussen. 
De kinderen werden gewassen, werden behan-
deld tegen schurft, kregen schone kleren en ge-
zonde voeding, ze werden naar school geholpen 
en begeleid bij hun huiswerk. Naast de hulpver-
lening was er nog steeds het kerkelijk werk en 
het christelijk onderwijs, dat levens veranderde. 
Hulp werd en wordt echter verleend aan ieder in 
nood zonder enige partijdigheid. 

Gezin uit Brazilië op bezoek

Het project groeide en een gebouw werd aan-
gekocht om daar het eerste kindercentrum in 
onder te brengen. In de loop der jaren werd het 
werk uitgebreid met hulp aan tieners, beroeps-
opleidingen, tuinbouwproject, weduwenproject, 
meerdere kindercentra in omliggende dorpen, 
enz. De impact is nog groter dan men vaak 
denkt: BEM biedt werkgelegenheid aan velen en 
dankzij BEM kwam de eerste arts in de streek, de 
eerste tandarts, de eerste ambulance, ….

Simone komt uit een groot gezin met wel 21 kin-
deren, waarvan er maar 13 kinderen in leven zijn 
gebleven. Er was in die tijd enorm veel kinder-
sterfte door de armoede en slechte hygiënische 
leefomstandigheden. Ruim drie jaar, van haar 
10e tot haar 13e , werd Simone geholpen in 
de dagopvang. Het gezin kreeg verder nog veel 
begeleiding en hulp, zoals een stuk land om te 
bewerken in het tuinbouwproject, voedselpak-
ketten met melk, bonen en rijst, …

Eind augustus hadden we het genoegen om Simone en Geraldo en twee van 
hun dochters te ontvangen op ons kantoor. Zij zijn een goed voorbeeld van 
het feit dat de juiste hulpverlening de vicieuze cirkel van armoede kan door-
breken en dat het bereiken van het hart met het evangelie daarbij een grote 
invloed heeft om levens daadwerkelijk te veranderen. 

Tuinbouwproject.

Nico en Trijnie van Eijk
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Op haar 17e trouwde Simone met Geraldo en zij 
kregen samen drie kinderen waaronder Ales-
sandra en Helma, die we ontmoet hebben. Toen 
het financieel moeilijker was om rond te komen, 
heeft BEM haar een job in het kindercentrum 
gegeven als chef kok. Later kreeg ze een kleine 
lening om een eigen handeltje in tweedehands-
kleding op te starten. Aanvankelijk ging ze daar-
voor huis aan huis. Nu is het een eigen zaak. Ze 
heeft ook meegedraaid in andere teams van de 
kerk, zoals het evangelisatieteam. Alessandra is 
nog korte tijd in het kindercentrum opgevangen 
geweest. Voor de jongste dochter was die hulp 
niet meer nodig. 

Alle hulp heeft de vicieuze cirkel van armoede 
voor het gezin doorbroken. De drie kinderen van 
Simone konden studeren. Alessandra heeft far-
macie gestudeerd en woont sinds 2017 in België 
en werkt hier voor een farmaceutische firma.

Niet alleen de fysieke hulp heeft de vicieuze 
cirkel van armoede doorbroken, niet te onder-
schatten is de impact van het evangelie. Dat 
ziet Simone duidelijk in het verschil in de huidige 
omstandigheden van broers en zussen die al 

Wilt u het werk van BEM samen met 
Tearfund ook steunen, word Vriend 

van de Kindercentra met een 
maandelijkse donatie vanaf 20 €.
Ook zijn giften welkom voor het 

tuinbouwproject (code 71007) en 
het weduwenproject (code 71012), 

dat Tearfund mee ondersteunt. 

dan niet door het evangelie geraakt zijn. 

Simone is erg dankbaar voor het werk van BEM 
en Tearfund. In haar kindertijd werd ze enkele 
jaren via het financiële kinderadoptieprogram-
ma gesteund door een gezin in Nederland. Ze 
herinnert zich nog dat ze brieven en kaartjes van 
hen ontving. Dat was heel bijzonder voor haar.

“Hartelijke dank aan iedereen die het werk van 
BEM steunt of gesteund heeft. Het maakt zo’n 
verschil voor zovelen. De projecten hebben niet 
alleen impact op de kinderen in het project, 
maar ook op de volgende generaties.”

Naast onze stafleden zien we Allesandra, vader Geraldo, moeder Simone en dochter Helma.



“Velen willen almaar meer bezit, 
maar de rechtvaardige geeft met gulle hand” 

(Spreuken 21:26)

Pakjestijd= ...

De pakjestijd staat voor de deur. Deze periode is voor velen een tijd van ontvangen. Cadeautjes 
krijgen is natuurlijk heel erg fijn, maar het geven kan nog zoveel leuker zijn. Doe jij met ons mee?

Misschien vind je dit wel een leuk idee om centjes in te zamelen voor onze projecten:

Een tijd om te geven?Een tijd van ontvangen?

1. Met de boekjes van Tearfund kan je een doosje of potje versieren.

2. Je kan kerstkaartjes en/of koekjes 
maken en verkopen.

3. De centjes kan je in je doosje of potje bewaren.

4. Wij zullen de centjes kunnen gebruiken voor al onze mooie projecten en zullen hiermee heel 
wat mensen blij kunnen maken.
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Advertentie

Naam: 
Adres:     Woonplaats:
Telefoon: E-mailadres: 
Handtekening: 
(enkel bij aanvraag kinderadoptie)

Stuur deze bon naar Tearfund, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde, België of bel naar 02/251 77 10
Voor de on-line lezers: klik op http://www.tearfund.be/contact om bepaalde info aan te vragen.

O Ik wil graag jullie algemene kennismakingsfolder ontvangen 
O Ik wil graag meer informatie over de financiële kinderadoptie 
O Ik wil meedoen met de individuele financiële adoptie voor min. 33 euro/maand
 en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang 
    O Ik heb voorkeur voor een jongen/meisje 
    O Ik heb voorkeur voor een kind uit Bangladesh, Oeganda 
    O Ik heb geen voorkeur 
O Ik wil meedoen met de groepsadoptie Kindercentra in Brazilië voor min. 20 euro/ 
 maand en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang.
    O Rapportjes mogen per e-mail toegestuurd worden 
    O Ik ontvang de rapportjes liever per post 
O Ik wil het studiefonds steunen voor 5 euro/maand en wacht met betalen tot 
 ik de richtlijnen hiervoor ontvang 
O Hieronder vindt u mijn verbeterde adresgegevens (graag oude adressticker meesturen) 
O Ik hoef Inzicht/TOP-nieuws niet dubbel te ontvangen 
O Ik ben donateur, maar lees Inzicht voortaan via jullie website en hoef die niet 
 langer via de post 
O U mag mij voortaan af en toe info toesturen via e-mail
O Ik wil graag maandelijks jullie gebedsbrief ‘Grenzeloos’ ontvangen (digitaal via 
  mijn e-mailadres)
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