Abba Family Homes

In dit nummer:
Het probleem

Een onveilig land voor kleine meisjes
Een gebroken moederhart
Baby te koop voor € 2,50
Verscheurd door honden
Nieuwe manieren om baby’s te dumpen

De oplossing

Ik moet iets doen
Een revolutionair plan
Geen huis maar een thuis
Een eigen stukje land
Een revolutionaire landbouwmethode

Een project van Abba Child Care

Wat je voor de minste hebt gedaan,
heb je aan

Mij gedaan!

Terwijl ik bezig was met de het schrijven van dit

maar juist ook over het prachtige plan dat we

magazine, was onze filmploeg in India bezig om

hebben gekregen om nu juist deze kinderen een

een documentaire te maken over ons werk voor

hoopvolle toekomst te kunnen bieden.

de straatkinderen. De werkelijkheid is nog schokkender dan ze hadden verwacht.

Ik hoop dat u net zo geraakt wordt door dit vreselijke onrecht als wij, en dat u zich samen met ons

Ze hadden die ochtend van onze Indiase partner

wilt inzetten om deze kansloze kinderen te red-

al veel heftige verhalen gehoord over baby’s die

den om hen een hoopvolle toekomst te bieden.

verkocht worden voor slavernij, orgaanhandel en

Want samen mogen we deze wereld tot een be-

bloedoffers. Met deze verhalen nog vers in hun

tere plaats maken voor deze arme kinderen.

geheugen kregen ze later die dag, tijdens het filmen van enkele shots, door een vreemde man, dit
kind (zie foto rechtsonder) en 2 andere babymeisjes aangeboden voor slechts 1500 roepies (€ 25,-)
per stuk. Heel heftig en schokkend voor ons team
om dit zelf aan den lijve te ondervinden.
Nog schrijnender is het, dat als wij deze meisjes
vandaag niet helpen, ze morgen wellicht worden
verkocht om te worden geofferd, te werken in de
prostitutie of te worden vermoord als orgaandonateur. Niets doen is dan ook geen optie!
Dit is dan ook precies de reden van dit blad. Want
u leest niet alleen over de ellende, die soms meer
lijkt op een horrorfilm dan op de werkelijkheid,

Jaap Dieleman

Een onveilig land voor

kleine meisjes
india is geen veilige plek voor kleine meisjes want india heeft het hoogste percentage van vrouwelijke kindersterfte ter wereld. een Indisch meisje in de leeftijd van 0 tot 5 jaar loopt bijna 100%
meer kans om te sterven dan een indische jongen! tegenover de 56 jongens die sterven in deze
leeftijdsgroep, sterven er zeker 100 meisjes in india.
Hoewel is bewezen dat meisjes in deze leeftijds-

den, zijn tot op heden tevergeefs geweest. Moord

groep meer overlevingskans hebben dan jongens,

op babymeisjes bestond trouwens allang in India

is het tegendeel waar in India. Wereldwijd is deze

voordat echografie en moderne abortus technie-

verhouding 116 jongens tegenover 100 meisjes.

ken werden geïntroduceerd. Nu de regering pro-

Gemiddeld sterven er dus meer jongetjes dan

beert om deze praktijk te stoppen, bedenken de

meisjes, behalve in India waar volgens de schok-

sluwe ouders gewoon nieuwe methoden om een

kendste statistieken zelfs 122 meisjes (onder 1 jaar)

punt te zetten achter het leven van hun pasgebo-

sterven tegenover 1 jongen. Alle pogingen van de

ren dochters. Ze zijn daarvoor beslist niet afhan-

Indiase regering om abortus te verbieden en de

kelijk van artsen of machines, zoals het tragische

moeders aan te moedigen om hun meisjes te hou-

verhaal van baby Afreen laat zien.

Een gebroken moederhart
reshma die haar kind verloor

“Ze was nog maar net op deze wereld als een

Afreen was haar enige kind. Reshma zegt dat haar

vermoord. Ik heb mijn dochter verloren. Wat kan er

slagen sinds de geboorte van Afreen. “Na de ge-

prachtige bloemknop, maar haar vader heeft haar
erger zijn dat dit?” zei Reshma Banu, de moeder
van Afreen.

De negentien jarige Reshma zit op de trap bij haar

37-jarige dronken man haar voortdurend had ge-

boorte kwam hij bij mij om de baby te bekijken. Hij
zei: “het is en meisje, waarom heb je een meisje gebaard? Meisjes zijn te duur.”

ouderlijk huis te staren naar het kleine schermpje

“Een paar dagen nadat Afreen was geboren, gaf

schermpje heeft haar helemaal in zijn greep: een

huwelijk hebben we honderdduizend roepies (€

van haar mobiele telefoon. Het filmpje op haar

korte video van haar babymeisje, Afreen. De mo-

menten die zijn vastgelegd zijn haar heel dierbaar,
want het zijn de enige beelden waarop Reshma’s
kind, levend is te zien. Afreen stierf in het ziekenhuis. Ze was slechts drie maanden oud.

Afreen werd in het ziekenhuis opgenomen met
bijtplekken,

brandwonden,

ernstige

hoofd-

hij mij een ultimatum”, zei Reshma. “Voor haar
1400,-) nodig. Als je dat bedrag van je moeder kunt

krijgen, mag je de baby houden, maar als dat niet

lukt, moet je haar dood maken”, zei hij. Reshma

kon niet geloven dat hij dit meende, en was ervan
overtuigd dat hij wel van gedachten zou veranderen als hij eenmaal die zachte, prachtige baby met
haar stralende ogen zou vasthouden.

wonden en een ontwrichte nek. Hoewel Afreen

Maar toen Reshma in slaap viel, heeft Farooq kle-

slechterde haar toestand ‘s avonds als gevolg van

huil te stoppen en haar met een stomp voorwerp

aanvankelijk tekenen van herstel vertoonde, verherhaalde verkrampingen. Ze blies de volgende
dag haar laatste adem uit. De politie zegt dat ze
door haar vader is vermoord.

Reshma, was ontroostbaar toen de artsen haar
het slechte nieuws vertelden.

ding in de mond van de baby gepropt om haar ge-

geslagen. Haar echtgenoot staat nu onder arrest,
beschuldigd van het doodslaan van de baby. Maar

het verhaal van Afreen staat niet op zichzelf. Toen
ik in november 2012 in India was, las ik het volgende schokkende bericht in de krant.

Mensonterend &
hartverscheurend
Baby te koop voor € 2,50

Een verdrietig en troosteloos bestaan voor deze

roepies (€ 2,50) maar de potentiele koopster wilde

mensonterend! Maar deze verhalen zijn slechts

op heterdaad betrapte heeft hij haar gevraagd

heid tegen deze meisjes is weerzinwekkend, zoals

kind helemaal niet! Ik steel ze uit het opvanghuis

ooggetuige Kavita Kumali.

doe dit al heel lang en bijna dagelijks om zo wat

Verscheurd door honden

Een vrouw bood een baby te koop aan voor 150

kostbare kleintjes. Echt hartverscheurend en

maar 100 roepies geven. Toen een politieman haar

het topje van de ijsberg aan verhalen. De wreed-

waarom ze haar kind wilde verkopen. “Dat is mijn

ook blijkt uit het verhaal dat verteld wordt door

waar al die achtergelaten babymeisjes liggen. En ik
geld te verdienen om eten te kopen”.

Op de koude ochtend van 17 december, was ik

getuige van een gruwelijk bloedbad bij een afval-

Ik kon bijna niet geloven wat ik las. Honderden ba-

bak bij ons in de buurt. Er werd door een aantal

ders in het ziekenhuis achtergelaten, maar waar-

bij de vuilnis was gedumpt. Woest trokken ze aan

niet gelijk na hun geboorte zijn vermoord. “Helaas

Kleine ledematen staken nog door de hoektanden

standigheden”, aldus arts Nancy Lazarus, die wel

dat het om een mensenkind ging.

voor achtergelaten baby’s. “Er is nauwelijks ver-

Toen het tot me door drong wat ik zag, rende ik er

“Heel vaak lopen deze kinderen daarom uit dit cen-

den het kind al verscheurd. Even leek mijn wereld

straat.” Feit is dat deze straatkinderen binnen drie

van droefheid, woede, kwetsbaarheid en hope-

wanneer ze door honden worden gebeten, door

als versteend in ongeloof en afgrijzen. Hoe kan

bymeisjes worden na de bevalling door hun moe-

honden gevochten om een pasgeboren baby die

om? En dan hebben deze meisjes nog geluk dat ze

de ‘buit’ en schrokten stukken vlees naar binnen.

leven deze babymeisjes in heel erbarmelijke om-

van de honden naar buiten. Het was overduidelijk

eens een bezoek brengt aan dit opvangcentrum
zorging en toezicht op deze kinderen” aldus Nancy.

snel naartoe, maar ik was te laat. De honden had-

trum weg en leiden dan een zwervend bestaan op

stil te staan waarna een overweldigend gevoel

jaar sterven door o.a. dronken chauffeurs, rabiës,

loosheid zich meester van mij maakte. Ik stond

honger, onderkoeling of door criminelen die hen

iemand zoiets doen met zijn eigen kind?

doden voor orgaandonaties.

Ik informeerde een lokale nieuwszender in de

medisch rapport om te bewijzen dat hun kind

vrij snel, schoten wat videobeelden en zeiden

samenleving als ouders tot zulke gruweldaden in

hoop dat de politie hen zou volgen. Ze kwamen

koeltjes: “We hebben het nieuws verslagen, dank
je wel!” Er werd geen actie ondernomen en die
ongelukkige pasgeboren baby werd gewoon het
volgende ‘nieuws’.

Nieuwe manieren om baby’s te dumpen

Dit tragische geval staat helaas niet op zichzelf.
Pak gewoon een willekeurige krant in India en je

ziet tal van zulke verhalen, zoals het verhaal van
de vader in Delhi die zijn kleine meisje verdronk

in een afvoerputje. Of de kleine Suli, uit Rajasthan,
die langs de snelweg als koopwaar werd uitgesteld, net zoals de mooie Sumana die door haar
ouders voor €70,- te koop werd aangeboden.

In heel India zijn verhalen bekend van ouders die
een einde maken aan het leven van hun baby-

meisjes, zoals het kind verdrinken, of het koken

aan longontsteking is gestorven. Hoe ziek is de
staat zijn?

De oorzaak van dit probleem

Waarom doen ouders dit? Omdat ze allemaal jongetjes willen, want ze geloven dat een meisje een

vloek over de familie brengt. Dit komt mede door-

dat de familie van het meisje een bruidsschat van

100.000 roepies (€ 1.400,-) moet betalen aan de

familie van de jongen met wie ze gaat trouwen.
Daarom willen veel ouders geen meisjes. De re-

den dat deze meisjes niet geaborteerd worden,
komt omdat de Indiase regering geen prenataal

onderzoek toestaat om het geslacht vast te stel-

len en ook is abortus bij wet verboden. Helaas
worden veel van deze meisjes daarom na hun geboorte in het ziekenhuis achtergelaten of kort na
hun geboorte alsnog om het leven gebracht.

en daarna aan de honden te eten geven, of het

In mijn onderzoek naar de oorzaak van dit kwaad

zogenaamde ‘simpele’ methoden om zich van de

misselijkmakende verhalen, die ik u overigens

zout laten eten of het levend begraven. Dit zijn de
‘last’ te ontdoen.

Een van die ‘populaire’ methodes is het pasgeboren kind in een natte doek wikkelen. Na enige

tijd gaan ze met de baby naar een arts die dan
longontsteking constateert en medicijnen voor-

schrijft. De ouders gooien de medicijnen weg en
rollen de baby opnieuw in een natte doek. Als

het kind uiteindelijk sterft hebben de ouders een

stuitte ik op een oneindige stroom van dit soort

maar zal besparen. Het moge duidelijk zijn dat we

hier spreken over een diep structureel probleem
in de Indiase samenleving. Helaas kunnen we

voor deze gestorven kinderen niets meer doen,
maar die honderden pasgeboren baby’s die in het

ziekenhuis worden achtergelaten, en de duizenden kinderen die op straat belanden, maken nog
een kans als…. , ja als wij ons over hen ontfermen
en onze handen naar hen uitstrekken.

Ik moet

iets doen!

Jaap & Kingsly

TOEN MIJN VRIEND KINGSLY OVER AL DEZE DINGEN NADACHT WIST HIJ: IK MOET NU ECHT IETS DOEN..,
MAAR WAT? EN DUS KON MIJN VRIEND EN PARTNER KINGSLY LAZARUS VAN SHARING HANDS INDIA
NIET LANGER WERKELOOS TOEZIEN BIJ ZOVEEL LEED.

Maar als hij een oproep zou doen om de baby’s niet

te doden maar bij hem te brengen, zou hij binnen

de kortste keren wel duizend babymeisjes hebben.
Maar Sharing Hands heeft al bijna 1000 kinderen
in kinderhuizen dus waar moeten we deze kin-

deren dan laten? Nee…, het moest anders…, maar
hoe? In ieder geval besloot hij om te beginnen met

het zoeken van adoptieouders voor tien van deze
babymeisjes. Dat was een klein begin, maar inmiddels zijn er echter al vijfendertig en dat is nog maar
het begin.

Terwijl hij hiermee bezig was, gaf een vriend hem
geld om land te kopen voor potentiele adoptieou-

ders zodat ze gewassen op dat land kunnen ver-

bouwen om zo een eigen bestaan op te bouwen.
Van de opbrengst kunnen ze dan leven en zo zou-

den ze zelfs een deel van de zorg voor hun adoptiekindje kunnen dragen.

Door de samenloop van deze gift van land voor

adoptieouders en het verlangen om iets voor deze
babymeisjes te doen, kreeg hij een lumineus idee.

Een revolutionair plan

En zo gebeurde het dat Kingsly dus tien stukjes

land in bruikleen gaf aan arme Dalit gezinnen die

nog nooit een eigen stukje grond hadden gehad,
juist omdat deze arme gezinnen zich bereid had-

den verklaard om een babymeisje als hun eigen
kind te willen adopteren om het zo de liefde van
een vader en moeder te kunnen geven.

Toen Kingsly de tien stukjes land officieel overdroeg

aan de Dalit-families had hij niet kunnen vermoeden
dat hij daarmee de woede van de rijke Hindoes had
uitgelokt. Hoe haalde hij het in zijn hoofd om stuk-

ken land aan kasteloze Dalits te geven? Ze waren

boos en kwamen om Kingsly te molesteren. Gelukkig

wist hij nog net op tijd aan dit onheil te ontsnappen
door snel weg te rijden. Maar omdat de media bij

deze overdracht aanwezig was, kwam het verhaal in
het lokale nieuws. En dit bericht ging als een lopend

vuurtje zodat het binnen de kortste keren zelfs nationaal nieuws werd dat hij iets heel revolutionairs had

gedaan: namelijk, land aan de kasteloze Dalits geven.
En zo werd dit prachtige plan geboren.

Een revolutionair

reddingsplan

EN ZO ONTSTOND ONS NIEUWE REVOLUTIONAIRE PLAN. WANT WE WETEN ALLEMAAL WEL DAT DE NA-

TUURLIJKE LEEFOMGEVING VAN EEN KIND EEN GEZIN BEHOORT TE ZIJN. DAT IS WAT ELK KIND VERDIENT
EN WAAR HET EIGENLIJK THUISHOORT. EN ZO ONTSTOND HET PLAN OM DEZE GEDUMPTE KINDEREN
ZO’N WARM THUIS TE BIEDEN.

Geen huis maar een thuis

In Abba Village kwamen de kosten voor een

dorp te bouwen dat we Abba Village zouden noe-

maand voor zijn/haar verzorging tot het achttien

‘huis’ konden geven, beseften we ook dat we hen

dezelfde aanloopkosten.

het kind 18 jaar wordt, heeft het ook nog steeds

Dus dachten we: als we die € 1.200,- nu eens ge-

cies andersom zijn: we zouden hen wellicht geen

bruikleen geven aan een familie die een kindje

een warm nest, een echt thuis met een papa en

verbouwen en zo een zelfstandig bestaan opbou-

het ook op een natuurlijke manier naar volwas-

een hoopvolle toekomt. Twee vliegen in een klap!

Aanvankelijk hadden we een plan om een kinder-

woonplek neer op € 1.200,- per kind plus € 25,- per

men. Hoewel we de kinderen daar wel een mooi

jaar is. Bij ons nieuwe plan zijn we uitgegaan van

daar nooit een echt ‘thuis’ konden bieden. En als
geen thuis. Maar in het nieuwe plan zou het pre-

bruiken om een stukje land te kopen en dit in

mooi stenen huis kunnen geven, maar juist wel

wil adopteren, dan kunnen zij daar gewassen op

een mama. En als het in een gezin opgroeit kan

wen. Zo krijgt dit kind een familie en die familie

senheid toegroeien en kan het ook nog altijd op
zijn ouders terugvallen.

Daarom hebben voor deze nieuwe aanpak geko-

Geef een kind een familie
en een familie een hoopvolle toekomst!

zen en ons project dan ook veranderd van Abba

En omdat in deze constructie de ouders zelf ook

willen graag gelukkige kinderen zien die een vei-

kan zelfs het sponsorgeld van onze Nederlandse

een vader en een moeder.

prachtig plan om een gezin te helpen.

Village in ‘Abba Family Homes’ (AFH), want we

een eigen bijdrage leveren voor hun adoptiekind,

lig thuis hebben, een warm nest met de liefde van

sponsorouders met de helft omlaag. Echt een

Een
eigen
stukje
land

Een eigen stukje land

“We hebben nu hoop en dat komt omdat we nu

Nederlandse sponsorouder niet langer bij te dra-

hoeven we niet meer bang weg te rennen als we

Maar omdat het contract voor de grond nog tien

men. Nu weten we dat ons bloed, zweet en tranen

geld sparen om daarna hun eigen stukje grond

de toekomst biedt voor ons en onze kinderen”.

uitzichtloze cyclus van armoede en krijgt het zicht

Veel voordeel voor iedereen

lutionair plan waarbij we zowel een kind als een

na afloop het land opnieuw in bruikleen geven aan

tig te verwoorden toen hij zei:

plan biedt dus veel voordelen aan alle betrokkenen:

Na tien jaar is het gezin zelfstandig en hoeft de

land hebben waar we papieren van hebben. Nu

gen in de kosten van zijn of haar sponsor-kind.

mannen uit de hoge kaste naar ons dorp zien ko-

jaar doorloopt, kunnen de ouders in die periode

die we in dit land stoppen, op een dag ons een goe-

te kopen. En zo ontsnapt dit arme gezin aan de
op een hoopvolle toekomst. Inderdaad een revogezin helpen. Een van deze Dalits wist het prach-

Naast het voordeel voor deze familie, kunnen wij
een ander echtpaar dat een kind wil adopteren. Dit

De voordelen voor het kind

 Het kind ontsnapt aan de dood of aan een leven van armoede, bedelen, prostitutie, etc.
 Het kind zal opgroeien in een liefdevol gezin met een vader en moeder.

 Het kind heeft een natuurlijke overgang naar een zelfstandig leven als volwassene.

De voordelen voor de adoptieouders

 Ze ontsnappen aan de armoede en ontvangen status en waardigheid in de gemeenschap
 Ze verdienen hun eigen inkomsten waardoor ze na verloop van tijd zelfstandig worden.

 Na afloop van de bruikleenperiode van het land zijn ze in staat om hun eigen land te kopen.

De voordelen voor de sponsor ouders

 Hun kind groeit op in een warm nest, met een papa en mama.
 Het is goedkoper voor sponsors en de looptijd is ook korter.

 De sponsor ouders kunnen voor hetzelfde bedrag nu twee kinderen helpen.

 Ook mensen met een kleinere beurs kunnen nu makkelijker een kind sponsoren.

De voordelen voor onze organisatie

 Omdat het goedkoper is voor de sponsors hopen we daardoor meer kinderen te kunnen helpen.
 De ouders zorgen op natuurlijke wijze voor de begeleiding van het kind naar zelfstandigheid.
 Het land kan opnieuw gebruikt worden voor een ander adoptiegezin om een kind te redden.
 We hebben een veel grotere kans om steun te krijgen van donor-organisaties.

Abba Family Home
zoals u kunt zien heeft dit nieuwe plan veel voordelen voor het kind en ook voor de familie die zo

aan de armoede ontsnapt. bovendien is het goedkoper en efficiënter, waardoor we nog meer kin-

deren kunnen helpen om een betere toekomst te krijgen. we hopen dat u net zo enthousiast bent
voor deze nieuwe aanpak als wijzelf.

Dezelfde visie maar een nieuwe strategie

Bovendien zal JHM ons oorspronkelijke land gaan

hoopvolle toekomst te bieden blijft dan ook gehand-

te laten wonen. Van de opbrengst kunnen wij dan

in ons nieuwe “Abba Family Home” project (AFH).

we zeer dankbaar zijn voor de hulp van JHM want

Ons oorspronkelijke doel om 1000 kinderen een

gebruiken om er adoptieouders met kinderen op

haafd. Alleen zal dit dus niet in Abba Village zijn, maar

weer land kopen voor het AFH project. U begrijpt dat

Een nieuwe partner in India

nu gaat er dus niets van onze investering verloren.

Tijdens de ontwikkeling van het AFH project hebben

Wat gebeurt er met de andere kinderhuizen?

een groep zakenmensen die werkt onder de naam

vooralsnog in hun oude vorm bestaan. Voor degenen

Samuel John. We hebben de gunst van JHM, want ze

dus voorlopig ongewijzigd. Als ons nieuwe AFH-plan

sponsoren voor het kinderhuis in Orissa. Ook hebben

plan ook toe te passen op de andere kinderhuizen. Als

zullen ze ons verder helpen met het vinden van adop-

geplaatst naar een adoptiegezin in het AFH project,

we ook een nieuwe partner in India gekregen. Het is

De kinderhuizen in Guntur, Orissa en Chennai, blijven

JESUS HEALS MINISTRIES (JHM), geleid door dhr.

die een kind in een van deze huizen sponsort, blijft dit

hebben ons al enorm geholpen door 10 woonunits te

straks volop draait in Rajasthan, overwegen we dit

ze al ruim 290 adoptieouders voor ons gevonden en

uw sponsorkind in een van deze huizen wordt over-

tieouders voor de overige kinderen in Rajasthan.

nemen we contact met u op.

Wat betekent dit voor Abba Village?

De spelregels

gemaakt. Maar omdat ons nieuwe plan veel beter

ben we een aantal voorwaarden waar adoptie-

Abba Village te bouwen. JHM, onze nieuwe partner,

bijstaan, begeleiden en indien nodig corrigeren.

We maken dus zelfs winst!

zo te waken over het welzijn van de kinderen.

We hadden grond gekocht en ook al bouwtekeningen

Om de zorg voor de kinderen te waarborgen, heb-

is voor alle betrokken, hebben we ervan afgezien om

ouders aan moeten voldoen. We zullen hen hierin

heeft de grond gekocht voor de volle prijs plus 27,5 %.

We zullen deze regels nog verder uitwerken om

Een revolutionaire
landbouwmethode
Farming Gods Way
Terwijl we bezig waren met ons nieuwe plan,
wees een goede vriend ons op het concept van
Farming Gods Way (FGW). Ik had nooit van dit
plan gehoord, maar het blijkt een revolutionaire
landbouwmethode te zijn die is ontwikkeld door

Bovendien bleek dat deze landbouwmethode ook
al in India was geïntroduceerd. De mensen die
hierin les geven, wonen slecht een paar uur bij
onze partner vandaan en zijn van harte bereid om
onze adoptieouders deze landbouwmethode te
leren. Wanneer zij deze methode toepassen is de

Angus Bugan, een Zuid-Afrikaanse boer.

kans groot dat ze grotere en betere oogsten van

Zijn bijzondere landbouwmethode heeft zichzelf

eerder zelfstandig kunnen worden. U begrijpt dat

inmiddels bewezen, en wordt in Afrika al op grote
schaal met succes toegepast.

hun land kunnen halen waardoor ze wellicht nog
wij heel blij verrast waren dat ook deze methode
juist nu op ons pas is gekomen.

Gezocht Duizend X Duizend

omdat de nationale postcode loterij (npl) bereid is om ons op de lijst van goede doelen te zetten en

ons kapitaal te verdubbelen als wij de helft van het budget van € 2.000.000,- bij elkaar brengen,
zoeken wij investeerders die hier een aandeel in willen hebben.

we hebben 1000 ‘aandelen’ van € 1000,- om 1000 kinderen een nieuwe toekomst te bieden.

Wanneer de aandelen zijn verkocht, wordt dit

ons initiatief, want we moeten eerst ons miljoen

fantastisch rendement van 100 procent! Met een

We hebben inmiddels al € 300.000,- dus hebben

bedrag door de postcodeloterij verdubbelt. Een

aandeel van € 1.000,- kunt u verschil uitmaken tussen leven en dood voor deze kinderen. Kinderen die
anders gedoemd zijn om weg te teren in een uitzichtloos bestaan van armoede, honger, slavernij

en prostitutie. Nee, dit aandeel levert geen geldelijk gewin op, maar doet u wél de vreugde smaken

deze kinderen een gelukkige toekomst te kunnen
bieden, en die vreugde is onbetaalbaar!

genereren voordat de NPL onze inzet verdubbeld.
we nog 700 aandeelhouders nodig. Voor de aankoop van een aandeel, kunt u gebruik maken van
de kaart die u midden in dit magazine vindt. U kunt

daarnaast ook via: www.abbachildcare.org online
doneren en tevens onze projecten bekijken.

Dank je wel!

We doen dit werk uit liefde voor de kinderen omdat we geloven dat ze recht hebben op liefde en

Koop een aandeel!

Ja, we zoeken mensen die aandelen willen ko-

pen. Welgestelden kunnen dit makkelijk maar
iemand met een kleine beurs ligt dat anders. In
dat geval zou u samen met anderen een aandeel

kunnen kopen. Misschien wil uw kerk/organisa-

tie een paar aandelen voor haar rekening nemen.
En mocht u vrienden, bedrijven of ondernemers

kennen die hierin willen participeren, dan stel ik

het op prijs als u hen op de hoogte brengt van

leven. Maar om deze droom waar te maken heb-

ben we heel veel partners nodig die ons financieel

ondersteunen om deze droom waar te maken.
Want het is mede dankzij vele gulle gevers en investeerders dat wij dit mooie werk kunnen doen.
Samen mogen we deze wereld tot een betere
plaats maken voor wezen en armen.

Namens Abba Child Care heel erg bedankt!

Dank je wel....!

Tot
slot
Misschien hebt u na het lezen
van dit magazine nog vragen.
Neemt dan gerust contact met
ons op, want we willen transparant zijn en u volledig inzicht
geven in deze verandering. Ook
uw aanvullende ideeën en suggesties zijn van harte welkom.
Bovendien zullen we op de website een ‘FAQ-pagina’ maken,
waar we de meest gestelde vragen zullen beantwoorden.

Gods
Hart
voor weduwen en wezen
om de motieven achter abba child care te begrijpen, hebben we meer ruimte nodig dan dit magazine
kan bieden. maar in het boek dat jaap dieleman heeft geschreven, heeft hij zijn diepste motieven opgetekend. een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de passie achter dit groeiende werk.

De grootste reddingsoperatie aller tijden
‘Gods hart voor wezen en weduwen’ doet een appèl op alle gelovigen om actief betrokken te raken bij de grootste reddingsoperatie aller tijden.
Door het evangelie van Jezus Christus handen en
voeten te geven in concrete hulpverlening aan armen, wezen, weduwen en vluchtelingen. Dit boek
zal je bewust maken van je verantwoordelijkheid
om zorg te dragen voor de allerarmsten. Maar het
juk van deze verantwoordelijkheid zal zacht en
licht zijn en je grootste vreugde worden. Laat je
ook inspireren door degene die gezegd heeft: ‘Wat
je voor deze minste gedaan hebt, heb je voor Mij
gedaan!’

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Het lezen van dit boek is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het zal uw ogen openen voor de grootste
rampen die er zijn en uw oren openen voor het
hulpgeroep van miljoenen armen, slaven, wezen
en weduwen.
Na het lezen van dit boek kunt u nooit meer zeggen: ‘Ik wist het niet!’ U kunt nooit meer terug
naar uw gezegende onwetendheid. U bent dus
gewaarschuwd!

Dit boek is verkrijgbaar bij de christelijke
boekwinkels of te bestellen via onze webshop: www.heilbode.nl . Prijs € 15,-

Wist u:

 dat er wereldwijd 148 miljoen weeskinderen zijn?

 dat er elke 24 uur 6000 nieuwe Aidswezen bij komen?

 dat elke 20 seconden een kind sterft door het drinken van vuil water?
 dat elke 30 seconden een kind sterft aan malaria?

 dat er jaarlijks meer dan 1.2 miljoen kinderen worden verhandeld?
 dat er in India alleen al 60 miljoen kinderen worden verhandeld?
 dat elk kind dat in India op straat beland binnen drie jaar sterft?
 dat er in India miljoenen babymeisjes worden vermoord?
 dat er 126 miljoen kinderen zijn die in slavernij leven?

 dat er in India kinderen worden verminkt en gedwongen om te bedelen?
 dat er in India straatkinderen worden vermoord voor orgaandonaties?

Kunnen wij iets doen aan deze schrijnende nood?

Jazeker! Als we allemaal ons best doen, kunnen we samen heel erg veel bereiken. We kunnen zelfs alle
weeskinderen op deze wereld helpen, als we maar genoeg sponsors zouden kunnen vinden. U kunt al

een kind sponsoren in ons nieuwe ‘Abba Family Home’ programma voor slechts € 12,50 per maand. Stel
je voor, dat is slechts € 0,41 cent per dag Voor 41 cent per dag bent u de held die een kind weer toekomst

biedt. Wees zo’n held en geef je op via de machtigingskaart die je midden in dit magazine vindt. Of geef
je online op via www.abbachildcare.org

Doe mee en steun ons werk!

Ware Godsdienst is omzien naar wezen en weduwen in hun benauwdheid. Jacobus 1:27

Adresgegevens:

Bankgegevens:*

Boomkleverlaan 263-A

BIC: INGBNL2A

Abba Child Care International
3893 JW Zeewolde

T: +31-85-1043413 F: +31-85-1043513
Mail: info@abbachildcare.org
Site: www.abbachildcare.org

ING BANK Reknr: 589.29.86
IBAN: NL85INGB0005892986

* Abba Child Care International

heeft een ANBI status, waardoor
uw giften aftrekbaar zijn voor de fiscus

