Klik hierboven op de foto’s en lees de verhalen van Joshua, Tiwonge, Brino, Maria en Brandina

Wij hebben alles
...en zij dan?

STEUN MET
JE BEDRIJF,
COLLEGA’S O
F
KLAS EEN KIN
D
IN AFRIKA

Heb jij eigenlijk nog iets te wensen voor Sinterklaas of kerst? Je hebt eigenlijk alles al, toch?
En zij dan? Joshua, Tiwonge, Brino, Maria, Brandina, Tapiwa, Katie, Patrick, Promise en Zenet zijn kinderen in
Malawi met een eigen verhaal. Je kunt ze lezen door op de foto’s te klikken. Ze komen vaak uit arme en
verscheurde gezinnen en worden liefdevol opgevangen door de Africare Foundation. Ze kunnen je steun echt
hard gebruiken. Help een kind en red een leven!
De Africare Foundation is in 2011 opgericht, als Christelijke non-profit organisatie met als hoofddoel kinder
sterfte te verminderen in Malawi. Dit is het armste land ter wereld. Door gebrek aan onder andere voedsel,
onderwijs en goede medische zorg sterven jaarlijks vele kinderen. De Africare Foundation ondersteunt
kinderen vanaf de geboorte en zorgt ervoor dat zij zich goed kunnen ontwikkelen, om zo betere kansen voor
de toekomst te creëren.

WORD SPONSOR
De Africare Foundation is volledig afhankelijk van
donaties en giften. Je steun is hard nodig! Wil je ook
helpen?
Voor € 25,- per maand steun je een kind in een dorp
met melk, voeding en medische kosten. Voor € 45,per maand steun je een kind in het Africarehuis met
melk, voeding, medische kosten en onderdak. Neem

contact op met ons per mail of kijk hier voor meer
informatie. Je zal als sponsor periodiek een update
met foto ontvangen van het kind.
De Africare Foundation is ANBI-geregistreerd.
De stichting is volledig vrijgesteld van schenk- en
erfbelasting, je gift is dus tot 100% aftrekbaar.

Klik hieronder op de foto’s en lees de verhalen van Tapiwa, Katie, Patrick, Promise en Zenet

