Beste familie, vrienden en bekenden

WAT GA IK DOEN?
Eind augustus vertrek ik voor 15 maanden naar Brazilië,
naar de stad Belo Horizonte (mooie horizon). Ik zal de eerste
drie maanden de Children at Risk school gaan volgen bij de
organisatie Jeugd met een Opdracht. Zoals de naam van de
school al zegt is de focus gericht op kinderen die in risicovolle
en onveilige situaties opgroeien. We krijgen les over
verschillende onderwerpen zoals ontwikkeling van kinderen,
gemeenschapsontwikkeling, hoe om te gaan met een kinderen
die dierbare verliezen, lessen over hiv/aids, enzovoort. Daarna
zal ik een jaar gaan werken bij één van de opvanghuizen of
buurthuizen van Jeugd met een Opdracht.

TERUGBLIK

BID MEE!

In 2009 mocht ik twee weken mee draaien met het team van
Casa Resgate (Huize Redding). Dit huis legt het eerste contact
met de straatkinderen. Het persoonlijke contact met de

Bent u gewend te bidden, bid dan voor kracht in het werk wat
ik ga doen in Brazilië.

kinderen die we hebben ontmoet op straat en het bezoek aan
de sloppenwijken, heeft veel indruk gemaakt! Kinderen die
hun dagen op straat slijten en zo proberen te overleven.

GEEF MEE!

Thinner snuivend, drugs gebruikend. Snakkend naar een
beetje aandacht in hun hopeloze situatie. Deze kinderen wil ik

Jeugd met een Opdracht is een organisatie die werkt met

graag helpen aan een betere toekomst. Door er te zijn, een

alleen vrijwilligers, dit betekent dat iedere medewerker zelf

band met ze op te bouwen, ze te stimuleren van straat te

moet voorzien in zijn of haar onderhoud. Mijn maandelijkse

gaan, maar ook door ze te vertellen van de hoop die ik met me

kosten inclusief kost en inwoning komen op € 750,00. Ik zal

mee draag. Van de God die mijn leven veranderd heeft. Dat is

hierin afhankelijk zijn van giften. Wilt u mij financieel

mijn droom voor hen. Dat zij ook weer gaan dromen, en zien

ondersteunen, dan stel ik naast eenmalige giften,

hoeveel waarde hun leven heeft!

maandelijkse sponsoring zeer op prijs!

TFC HELPT MEE!

S.N.S.- Banknr. 93.17.01.139, t.n.v. Stichting Nehemia,
o.v.v. Annet Doornenbal, Brazilië (vermeld duidelijk de naam!)

Geweldig blij ben ik met mijn thuisfrontcommissie, een groep
mensen uit mijn gemeente die zich op praktisch wijze zal
inzetten voor, tijdens en na mijn tijd in Brazilië. Bedankt!
Contactpersonen:

Mark en Margreet Rienks
markenmargreet@filernet.nl
0318 – 787 270

Vertrouwenspersoon:

Brenda Bos

Nieuwsbrieven/website:

Simon Baksteen

Financiën:

Marinus de Jong

LEES MEE!
Wilt u op de hoogte blijven van wat ik doe via mijn
nieuwsbrief meld u dan aan via de website
www.annetonline.nl (begin augustus live). Hier zullen
regelmatig korte nieuwsberichten, gebedspunten, maar ook
uitgebreide nieuwsbrieven en foto’s te vinden zijn.

DOE MEE!
О Ik wil de nieuwsbrief ontvangen per e-mail (kan ook via de website), uw mailadres:

_______________________________

О Ik maak m.i.v. eind augustus een maandelijks bedrag over van € _____________________
О Ik maak eenmalig een gift over van € _____________________

Stichting Nehemia is een ANBI stichting, de giften via deze stichting zijn daarom eventueel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Mocht u een maandelijks gift willen geven, zet deze dan op “agenderen”. Stuur deze informatie met uw naam en adres, naar:
Marinus de Jong, Marterlaan 19, 3903 CT Veenendaal, of per mail: mardejong@online.nl

