
Met uw komst steunt u het werk van Abba 
Child Care (ACC), dat zich inzet voor het welzijn 
van de allerarmsten en voor weeskinderen in 
India, want dit diner is een benefietdiner en de 
opbrengst ervan komt geheel ten goede aan 
het werk van Abba Child Care.

Tijdens het diner zal er een presentatie 
worden gegeven van het charitatieve werk van 

Abba Child Care t.b.v. de allerarmsten. Tevens 
wordt u ook in de gelegenheid gesteld om 
ambassadeur te worden van Abba Child Care.

Kosten: € 75,- per couvert, waarvan de 
opbrengst volledig ten goede komt van de 
projecten van Abba Child Care. Opgeven via: 

www.abbachildcare.org/benefitdinner.html

Een prachtige gelegenheid om in een ontspannen sfeer te netwerken met 
collega’s en potentiële zakenpartners terwijl u geniet van een heerlijk 
diner, onder het genot van een prachtig stukje entertainment in een mooie 
ambiance.

www.abbachildcare.org

 Jaap Dieleman 

 06 24 397 654

restaurant “de Kooi” 

Zevenhuizerstraat 1

3751 LC  Bunschoten

dresscode

Casual Smart



Het belooft een bijzondere avond te worden 
waarin u hoort over het prachtige project 
dat Abba Child Care in Zuid India doet door 
vijftig arme Dalit-dorpen te voorzien van een 
multifunctioneel dorpshuis dat zal dienen als 
schooltje waar de kinderen voor het eerst 
onderwijs krijgen, en als een medisch centrum, 
waar de arts spreekuur houdt, medicijnen 
verstrekt en lesgeeft over hygiëne, 
family-planning, opvoeding van kinderen etc. 
De mannen krijgen er onderwijs in landbouw 
en andere ambachten. En op zondag 
functioneert het als een kerk, waar we de 
dorpsbewoners leren over de God van de 
Bijbel, die zei: “Wat je voor de minste hebt 
gedaan, heb je voor Mij gedaan!”
 
Vijfentwintig van deze dorpshuizen zijn 
al verwezenlijkt, en daar gaat u op deze 
avond meer over horen. Wij hopen meer 
investeerders te vinden om de andere 
vijfentwintig dorpshuizen te kunnen 
verwezenlijken. Een dorpshuis kost € 15.000,-
 
Wanneer iemand een dorpshuis sponsort, 
geeft hij daarmee een heel dorp perspectief 
op een betere toekomst. Omdat we nog 25 
dorpen willen helpen, hebben we dan ook 

bijna € 400.000,- nodig. Er zijn al aandelen 
vanaf € 1.000,- per stuk, maar wie ons, wellicht 
als groep, helpt met het realiseren van een 
compleet dorpshuis, krijgt een prachtig 
kunstwerk van Jaap Dieleman.
 
Jaap Dieleman, de grondlegger van Abba Child 
Care, was vroeger kunstschilder. Hij heeft 
prachtige schilderijen gemaakt, werkelijk 
schitterende doeken van grote waarde. Vanuit 
zijn passie om de allerarmsten te helpen wil 
hij nu zijn kunst inzetten door donateurs die 
een dorpshuis doneren, te belonen met zo’n 
prachtig kunstwerk.
 
Hij zet zijn levenswerk in om de allerarmsten 
te helpen. Wij hopen dat u door dit voorbeeld 
geïnspireerd zult worden om uw geld in te 
zetten voor dit prachtige werk. We zien met 
belangstelling uit naar uw komst op deze 
buitengewone avond waarbij wij ook Kingsly 
Lazarus, onze Indiase partner verwachten.
 
We zien met verwachting uit naar uw komst.
Namens het team van Abba Child Care
 

U heeft een uitnodiging ontvangen voor het zakelijke benefietdiner van 
Abba Child Care. U steunt met uw komst het goede werk van Abba Child 
Care, een non-profit organisatie, die zich inzet voor het welzijn van de 
allerarmsten en de straatkinderen van India.

Beste genodigde,

Jaap Dieleman


