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TADAA.... HIER ZIJN ZE DAN... ONZE TANKIDS!

Beste vrienden en sponsors.
Stichting Tan-Kids
Slotlaan 2,
7006 HD Doetinchem
M: 06 37289585
Bankrekeningnummer:
NL84INGB0006475295

Een beter moment kunnen we niet bedenken, om jullie voor te stellen aan een aantal Tankids! We zijn net terug van een
bezoek aan Tanzania…“nieuwer” kan het nieuws niet zijn!

Joseph, Tobias, Abdul, Auybu, Ally, Isack, Joseph Jumane en Josia

We hebben een serieus gesprek over het verschil tussen wonen bij je moeder of wonen in een opvanghuis. Deze
jongens hebben er ervaring mee en hun conclusie is als volgt:
“MOEDERLIEFDE IS ONVERVANGBAAR”. Ook scoort het wonen bij je broers en zussen hoog!
Dit zijn hun eigen woorden, terwijl we ook bedenken dat er in het gezinshuis meer luxe was dan in de huidige
leefsituatie. Het gemiddelde inkomen van hun (pleeg)moeder ligt ergens rond 1 a 2 euro per week. Na jaren van
gebrekkige zorg en scholing helpen wij hen op weg met gezonde voeding en goede scholing.
We zien nu een prachtig stel tieners die gezond en vrolijk in het leven staan.
Wat doet Tan-kids? Business begeleiding, gezinsbegeleiding, schoolsponsoring.

Yustina

Hallo! Ik ben Yustina en ik ben 8 jaar! Ik zit in de vierde klas van de Kigolu privéschool. Op onze school mogen we
alleen maar engels praten. Mijn moeder verkoopt houtskool en snoepjes. Ik hoorde mama tegen aunti Annette zeggen
dat ze ook wel graag in het restaurant wil gaan werken omdat ze te weinig kan verdienen met de houtskool. (moeder
Eva verdient gemiddeld 1 euro per week)
Wat doet Tan-kids? Moeder heeft een lening gekregen (en bijna afbetaald) voor haar houtskool business. Momenteel
financieren wij de begeleiding van een “proefmaand” werken in het (project)restaurant. Yustina en haar 2 broers
ontvangen schoolsponsoring.

Rhama

Hallo witte mensen in Nederland! Ik ben Rhama en ik ben niet op mijn mondje gevallen. Ik ben 9 jaar en ik heb veel
vriendinnen! Ik zit in de eerste klas van de basisschool en ik kan al een beetje engels praten. Ik woon met mijn moeder
en mijn broer op de kostschool omdat wij geen huis hebben. Mijn moeder is soms ziek, maar als ze fit is, werkt ze als
schoonmaker op onze school. Mijn moeder zou graag een kapsalon beginnen. We willen graag met z’n drieën in een
eigen huisje gaan wonen.
Wat doet Tan-kids? Financiering van de noodopvang voor het hele gezin. In 2017 gaan we de businessbegeleiding van
moeder opstarten. Rhama en haar broer ontvangen schoolsponsoring.

God William

Ik durf niks te zeggen, laat mij maar rustig kijken….….
Dit is de 4 of 5-jarige God William, het jongste broertje van Samwel en Auybu. Hij gaat nog niet naar school. In dit
pleeggezin woont ook nog een 18 jarige jongen die weinig scholing heeft gehad.
Wat doet Tan-kids? Tan-kids onderzoekt momenteel de gezinssituatie om te kijken hoe we dit gezin het beste kunnen
helpen. Auybu en Samwel ontvangen schoolsponsoring.
ONDERSTEUN ONS WERK EN DONEER NU….VOOR 30 KINDEREN IN HET SCHOOLSPONSORPLAN!
Ieder kind en ieder gezin heeft een eigen verhaal! In de afgelopen maand hebben we intensieve gesprekken gevoerd
tijdens onze huisbezoeken. De leefsituaties zijn zeer arm te noemen en we zien de (pleeg)ouders vechten om te kunnen
overleven. Maar tegelijkertijd zien we hoe blijdschap en dankbaarheid over onze hulpverlening hen krachtig maakt op
deze moeilijke weg. En dat is goud waard!
Tan-kids sponsort de schoolkosten van de kinderen terwijl zij tegelijkertijd wil zien hoe de familie inspanningen levert
voor werk en inkomen. De businessbegeleiding helpt daarbij. We kijken er naar uit dat de families zelfredzaam zullen
zijn in de toekomst.

ONDERSTEUN ONS WERK EN DONEER NU!!
10 euro
: iedere dag een gezonde maaltijd (per kind/per maand)
12 euro
: een schooluniform (voor 1 kind)
12,50 euro
: een schoolreisje (voor 1 kind)
22 euro
: school- en examengeld (per kind/per maand)
75 euro
: 24uurs opvang, voeding en scholing (crisishulp per kind/per maand)
Wij zijn een ANBI-stichting en je gift is aftrekbaar van de belasting.
IBAN NL84 INGB 0006475295 t.n.v. Stichting Tan-kids te Doetinchem.
Of gebruik deze link om NU een gift voor Tan-kids over te maken:
https://www.geef.nl/donatiemodule.php?
gd=7455&taal=nl_NL&reference=&projectcode=nb201612week1&bedrag=&vastbedrag=N&ref=eindejaarsmailing
Hartelijk dank voor je support! Samen met jou is het mogelijk om de Tankids gelukkig en gezond te laten opgroeien.
We wensen je hele gezellige decemberdagen toe!
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