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Nieuw project krijgt langzaam vorm.
In het najaar van 2013
hebben twee bestuursleden
opnieuw een bezoek gebracht aan Irak. Ook dit
keer werd uiteraard het
weeshuis bezocht, maar er
zijn daarnaast voorbereidende gesprekken geweest
over het opstarten van een
nieuw project waarvan de
opbrengst direct ten goede
komt aan de plaatselijke
bevolking.
Janet: “De gedachte aan
het opstarten van een
kringloopwinkel in Irak
kwam al tijdens mijn eerste bezoek aan Irak afgelopen februari 2013 in mij
op. Doordat ik de armoede
van vele mensen daar zag
is dit idee bij mij ontstaan.
Door middel van deze
kringloopwinkel is het uit-

eindelijk de bedoeling om
extra voorzieningen voor de
armste bevolking te kunnen
realiseren. Het voordeel van
een kringloopwinkel opstarten in Irak zelf is dat ik de
bevolking ter plaatse kan
helpen door middel van een
aantal banen welke beschikbaar komen na verloop van
enkele maanden na de start
van dit project . Een kringloopwinkel geeft mij de mogelijkheid om echt wat voor
deze mensen te kunnen betekenen. De locatie is al bekend en er is door stg De
Herder contact gelegd met de
plaatselijke bouwers.

Redactie:
Bestuur stichting
De Herder

nevendiensten.”
Na verloop van enkele
maanden moet deze kringloopwinkel onafhankelijk
zijn van ondersteuning vanuit stg. De Herder in Nederland.

Graag uw aandacht:

 Ondernemingsplan
kringloopwinkel is
klaar. Nu de investeerders nog! Iets
voor u? Mail voor
informatie:
info@deherder.com
 Een weeskind tijdelijk bij u in huis?
Vraag naar onze
spaarpotactie.
 Een goed idee om
geld in te zamelen?
Laat het ons weten
via
www.deherder.com
 Situatie christenen
(Mosul) Zie: https://
www.youtube.com/
watch?
feature=player_embedded
&v=rkuY0U-G8IQ

Mijn doel is om de bekendste
kringloopwinkel van Nineve
en omgeving te worden door
het aanbieden van goede en
nette tweedehands spullen en

Stichting De Herder blijft een ANBI stichting
Van de penningmeester

b. het RSIN of het fiscaal nummer

f. de doelstelling

Door wijziging van de wettelijke ANBI
regels wordt het beleid van elke ANBI
stichting nog beter in kaart gebracht en is
er transparantie ten aanzien van de geldstromen. Onze stichting juicht dit zeker
toe. Het belangrijkste is dat diverse gegevens openbaar gemaakt worden via internet.

c. de contactgegevens

g. een jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten

a. de naam van de instelling

d. de bestuurssamenstelling en de
namen van de bestuursleden (tenzij
daarvoor ontheffing is verleend vanwege een reëel veiligheidsrisico).
e. het beleidsplan op hoofdlijnen: het
werk, manier van werving gelden,
beheer van het vermogen en besteding van het vermogen.

Veel van deze gegevens staan al vermeld. Wij
streven ernaar om op 01-01-2014 alles duidelijk
vindbaar op onze website te plaatsen.
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Een nieuw jaar is weer begonnen en ook in 2014 wil stichting De Herder kansarmen, gehandicapten en weeskinderen die in Irak wonen ondersteunen met financiële middelen. Elke euro gaat direct naar Irak en is voor dit doel
bestemd.
Wij zijn altijd op zoek naar donateurs en bedrijven die vinden dat de kinderen in Irak een goede toekomst verdienen
en zich daarvoor sterk willen maken door te investeren in activiteiten die door De Herder opgezet worden. Neem
contact op via de website www.deherder.com of mail naar info@deherder.com. Bij voorbaat dank!

Sint Lucas dag:
opbrengst collecte voor
De Herder
Op 13 oktober 2013
is in Achterveld de
jaarlijkse dag van de Sint Lucas
parochie gehouden. Alle geloofsgemeenschappen van de Sint Lucasparochie komen samen in Achterveld om te vieren in een feestelijke dienst en daarnaast ook nog
aan allerlei andere gezamenlijke
activiteiten een bijdrage te leveren.
Elk jaar wordt er vanuit de parochie een goed doel gekozen om de
opbrengst van de collecte aan te
doneren. Deze keer is de keus mede op onze stichting gevallen. Dat
was een echt verjaardagscadeautje! De opbrengst was €500,- en
daar zijn we heel erg blij mee.
Sint Lucasparochie, van harte bedankt!

Uittocht christenen uit Irak neemt
weer toe door golf van geweld
Steeds meer christenen verlaten Irak vanwege
het toenemende sektarische geweld. Dit ondanks herhaalde oproepen van de Chaldeeuwse
katholieke patriarch, Louis Sako, om te blijven. "Dit is ons land. We wonen hier al meer
dan 2000 jaar. Hier ligt onze geschiedenis en
identiteit. We zijn Iraakse burgers die hier een
rol te vervullen hebben", aldus Sako.
Volgens het Franse persbureau AFP is het "ijle
optimisme", dat de laatste jaren langzaam toenam door verbetering van de veiligheid, door
het vele bloedvergieten van dit jaar afgenomen. “De dagelijkse aanvallen en bombardementen hebben het leven ondraaglijk gemaakt", aldus het AFP.
Voor 2003 woonden er meer dan een miljoen
christenen in Irak. Nu zijn er dat nog circa
330.000, volgens de Chaldeeuwse patriarch.
Volgens een Assyrische priester in Bagdad is
de christelijke bevolking
in een van de wijken dramatisch gedaald van
150.000 naar ongeveer
2000. KNnieuws dec 2013

Wat vragen wij van u?
 Bid voor de veiligheid
van alle weeskinderen
in Irak.
 Meld u als vrijwilliger
om onze activiteiten
te ondersteunen.
 Word donateur van
stichting De Herder of
werf een nieuwe donateur.
 Maak stichting De
Herder bekend in uw
omgeving.
Onze gegevens:
Stichting De Herder
Postbus 1114
3860 BC Nijkerk
KvK 320 959 72
Iban/bank:
NL90ABNA0.51.04.28.266

