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Geachte (oud-)cliënten,
Het zal niemand zijn ontgaan dat Haïti ernstig
is getroffen door de orkaan Matthew.
The kids are OK! – part II
Inmiddels weten we dat het goed gaat met de
kinderen in de tehuizen GLA, Bresma en La
Nativité. Vanuit Bresma en GLA weten we ook
dat er voor een paar dagen voorraad is voor
wat betreft drinkwater en voedsel, voor La
Nativité hopen we die bevestiging snel te
krijgen.
Onze contactpersoon Margarette (voormalig
directeur van Bresma) van MASAFECS heeft
ons laten weten dat ze zich grote zorgen
maakt om haar familie in Jeremie met wie nog
geen contact mogelijk is geweest. Deze stad in
het zuiden van Haïti is zwaar getroffen en er
zijn veel slachtoffers. We leven met haar mee
en hopen dat ze snel goede berichten kan
krijgen.
Schoon drinkwater en voedsel
Schaarste van schoon drinkwater en voedsel
zal de prijzen opdrijven. Alle tehuizen kunnen
dan ook iedere extra bijdrage gebruiken. Met
deze Nieuwsbrief willen we u informatie geven
over de mogelijkheid van donatie, zodat het
geld rechtstreeks bij één van de drie tehuizen
terecht komt.
Doneren GLA
Voor God’s Littlest Angels (GLA) kunnen
donaties rechtstreeks naar de organisatie
worden overgemaakt via de knop “donate now”
op hun website http://www.glahaiti.org/.
Onder de keuze “international donors” is een
knop voor de keuze “hurricane relief”
bereikbaar. Doneren kan met behulp van een
van de volgende credit cards: Visa,
Mastercard, American Express.
Doneren Bresma en La Nativité
Voor Bresma en La Nativité kan een donatie
worden gedaan via de Stichting Help Haïti
http://stichtinghelphaiti.weebly.com/. Dit is
een kleinschalige vrijwilligersorganisatie,

opgericht door adoptieouders, die inmiddels
een goed netwerk heeft opgebouwd in Haïti. Zij
maken gebruik van betrouwbare lokale
contactpersonen voor de ondersteuning van
hun projecten. Daarnaast kunnen ze
rechtstreeks geld overmaken aan Bresma en
via MASAFECS ook aan La Nativité.
Dringend verzoek van de Stichting Help Haïti is
om donaties voor de tehuizen voor de orkaan
hulp niet via iDeal te doen want dan kan geen
omschrijving worden toegevoegd. Een donatie
specifiek voor één van deze tehuizen kan
worden overgemaakt op rekening NL 48
RABO 0101226160 Swift/BIC code
RABONL2U. Zet in de omschrijving duidelijk
voor welk project of kindertehuis de donatie is,
dan zorgen zij dat het op de goede plek terecht
komt. Algemene donaties kunnen natuurlijk via
wel iDeal gedaan worden.
Doneren via aanschaf cadeau’s
Een leuke manier van doneren is via de
webshop van dezelfde Stichting Help Haïti
http://haitiwebshop.nl/. Door de aanschaf van
sieraden en andere artikelen die in Haïti zijn
gemaakt, worden projecten in het land
gesteund. De opbrengsten van alle verkopen
van de komende maand komen ten goede aan
orkaan hulpverlening. Met de decembermaand
in zicht misschien een mooi moment om juist
daar te shoppen!

Met Team NAS hopen we dat het met “onze”
kinderen en tehuizen goed blijft gaan. Cliënten
in procedure zullen we op de hoogte houden
van de ontwikkelingen met hun kinderen.
Wij vertrouwen u met deze informatie van
dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,
Arnold Schouten
Algemeen directeur
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