Nieuwsbrief Kinderhulpwerk
Even
voorstellen…

Ik ben Miriam Hage
28 jaar, getrouwd en sinds een
klein jaar hebben we een zoon.
Ik woon met mijn gezin in
Herzogenrath. Van beroep ben
ik ergotherapeut.

Sanjana Panwar
Ik ben bevoorrecht dat ik naar school kan dankzij KHW. Ik wil mijn dank
uiten naar mijn sponsors en KWH dat zij mij hebben uitgekozen. Ik zie het
als een gouden kans welke mij een kans biedt voor een goede
toekomst.
Ik ben opgegroeid in een arme omgeving. Mijn gezin bestaat uit 4 leden,
mijn moeder, 2 jongere broers en ik. Mijn ouders zijn toen ik jong was
gescheiden. Mijn vader dronk veel, schold en gooide ons eten weg.
Woorden schieten te kort om deze vervelende tijd te omschrijven. Het
leven daarna was beter. Mijn moeder poetst bij de eigenaar van het huis
waar we in een kamer mogen wonen. Daardoor betalen we geen huur.
Mijn moeder doet heel erg haar best om aan onze noden tegemoet te
komen, ondanks dat dit heel moeilijk is voor haar.

Sinds de geboorte van onze
zoon, heb ik meer de behoefte
gekregen iets voor een goed
doel te doen. Door mijn
schoonmoeder ben ik in
aanraking gekomen met KHW.
Mijn zoon laat mij iedere dag
zien, dat een kindje blij
gemaakt kan worden met
weinig geld en moeite. En deze
kleine moeite, namelijk een klein
beetje tijd investeren, wil ik
graag in KHW steken. Zo hoop ik
ook op anderen kinderen
hun gezicht een glimlacht te
kunnen toveren.

Doordat ik in een mindere omgeving ben opgegroeid, besef ik me des
te meer hoe belangrijk goed onderwijs voor mij is .
Hartelijk dank van mij en mijn familie aan KHW
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“een kleine moeite,
een beetje tijd
investeren”.

IN MEMORIAM
Helaas hebben wij
afgelopen jaar op 26
mei afscheid moeten
nemen van
Leo Supheert.
Op 60 jarige leeftijd is hij
overleden na
achteruitgang van zijn
gezondheid.

Leo droeg een warm
hart voor het
Kinderhulpwerk. Jaren
heeft hij zijn bijdrage
geleverd aan de
activiteitencommissie.
Nogmaals onze dank
hiervoor!

“Niets kan ons
scheiden van de
liefde van God..”
Rom 8

India, Raxaul
2018 is jaar geweest van zegeningen en kansen die we
hebben gekregen door jullie vertrouwen in ons. Meer
meiden worden nu gesponsord door KHW in Nederland.
Dit jaar zijn we ook begonnen met de bouw van een aula
waarvan de fundering nu ligt. Men is nu gestart met de
eerste verdieping (zie foto’s).

Kinderhulpwerk
Nederland heeft haar
naam veranderd en heet
nu:

kinderhulpwerk
Global-care

De kinderen van de school doen het goed. De sponsor
kinderen die zwak zijn in bepaalde vakken, krijgen na school
bijles. Op zondag leren ze over het geloof in Jezus Christus
en hoe ze een goed leven kunnen leven. 3 sponsor kinderen
hebben afgelopen jaar hun examen behaald met goede
cijfers.
Afgelopen jaar hebben kinderen nieuwe schooluniformen,
schoenen, sokken, schooltassen, boeken en de benodigde
materialen voor school gekregen.
Hartelijk dank aan alle sponsoren voor hun gebeden,
support en bijdragen aan KHW Raxaul.
Reeta Dilla
Secretaris KHW Raxaul

Rahel B Magar
Rahel’s gezin, was één van de velen welke getekend is door de burgeroorlog. Haar vader is
vermoord toen Rahel haar moeder zwanger was. Na de dood van haar vader was het moeilijk
voor haar moeder om voor haar te zorgen. Ze verhuisden naar Kathmandu, uiteindelijk heeft
ze hier de zorg overgedragen van haar 3 jaar oude dochtertje aan the House of Hope. Dit was
in 2005. In the House of Hope was ze geliefd. Rahel is een vrolijke en vriendelijke meid, al sinds
ze een kleine meisje was. Ze was makkelijk in contact en ze was niet verlegen om nieuwe
vrienden te maken of nieuwe dingen te ontdekken. Ze zit nu in de 12 de klas en doet het goed.
Ze is bijna klaar met haar school. Naast haar studie, speelt ze graag basgitaar. Ze speelt in de
House of Hope meiden band. Met de band hebben ze al vaker mogen optreden. Dit is voor
haar haar bijbaan.

