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Weeshuisbezoek St. Joseph in Irak
Het bedrijf KOOK heeft
een donatie aan stichting
De Herder gedaan die het
mogelijk heeft gemaakt
om met twee vertegenwoordigers van het bestuur een bezoek te brengen aan het weeshuis, in
het voorjaar van 2013. We
zijn tevreden over de situatie in het weeshuis en de
zaken die we proberen te
verbeteren met onze beperkte mogelijkheden.
Maar tegelijkertijd maken
we ons veel zorgen over
ongeveer 600.000 straat–
en weeskinderen.
Irak heeft volgens de VN
meer dan 4 miljoen weeskinderen, dit aantal is het
hoogste van de wereld.
Het bezoekje aan het
weeshuis hebben wij als

inspirerend
gezien, niet
alleen om
deze kinderen met
eten en
drinken te
blijven
steunen
maar ook
om mogelijkheden
voor de
Mevr. J Siesling en dhr. B. Jona met de
anderen te kunnen bieden, bewoners van het weeshuis.
bijv. een nieuw
‘steuncentrum’ realiseren
Cadeaus
voor de weeskinderen,
Wij hebben tijdens ons eerste begehandicapten en kansarzoek aan het weeshuis kleinigheidme mensen, die geen geld
jes uitgedeeld aan de weeskinhebben voor goede medische zorg of om hun medi- deren. Deze cadeaus hebben we vanuit Nederland
cijnen te kopen. Tegelijkertijd zal dit centrum ook meegenomen. Onze dank
als weeshuis gaan functio- aan de ANWB voor de
rugzakjes.
neren.

Interessante informatie:

• Collecte 2013
De collecte in mei
heeft een bedrag van
ruim €200,- opgebracht. Een mooi
gedrag en we bedanken de collectanten
voor hun inzet. Zij
hebben een jubileumpen van De Herder cadeau gekregen. Uiteraard zijn
we op zoek naar
collectanten voor de
collecte van 2014.
Meld u zich weer
aan?

Portfolio voor nieuw project in Irak
Door Janet Siesling.
Na gesprekken met de burgemeester, politieke leiders en priesters zie ik zeker goede
mogelijkheden om dit steuncentrum te
kunnen starten.
Momenteel ben ik bezig met het ontwikkelen van plannen om dit te kunnen gaan
realiseren . Er zijn voldoende vrijwilligers
in Irak die ons team willen steunen.

Ik heb besloten om me verder in de
richting van dit “steuncentrum “ te concentreren en dit verder in Nederland te
gaan uitwerken. Uw steun heeft het
voor mij mogelijk gemaakt dat ik ter
plekke heb kunnen zien wat voor problemen de mensen daar hebben als het
gaat om veiligheid en stabiliteit in hun
leefomgeving maar ook weerloosheid,
kwetsbaarheid en het behouden van hun

identiteit als christenen en dat is niet eenvoudig
als je dat ter plaatse ziet.
Investeren?
Misschien is er een organisatie die wat voor dit
project zou kunnen betekenen of misschien kent
u een andere organisatie die zich hier mee bezig
houdt.
Mail naar info@deherder.com Bedankt alvast!

Voor ons geldt: elk weeskind telt

Dit jaar is voor de stichting een feestelijk jaar. De stichting jarig! Al 10 jaar lang is De Herder bezig om kansarmen,
gehandicapten en weeskinderen die in Irak wonen te ondersteunen met behulp van geld. Elke euro gaat direct naar
Irak en is voor dit doel bestemd.
Wij zijn 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

Wat vragen wij van u?

Schade door brand deels hersteld.
ge kunnen geven om dit te herstellen. De prioriteit van het weeshuis ligt bij het opknappen
van het weeshuis en het beddengoed van de
kinderen.

Door een brand eind vorig jaar in
weeshuis St. Joseph in Alqosh is
er veel schade aan de elektra, zeer
onveilig met name voor de kinderen. Ook is er veel rook en waterschade door het blussen ontstaan.
De zwartgeblakerde muren en plafonds moeten opnieuw geplamuurd en geverfd worden. Voor
deze schade hebben we een bijdra-

We hebben te weinig geld om alles uit te kunnen voeren. Vanuit het dorp valt ook weinig
geldelijke steun te verwachten omdat de mensen van dit dorp
zelf ook arm zijn
want 80 % is werkloos.
Stichting de Herder
geeft al een aantal
jaren een bijdrage
voor het eten en
drinken van deze
weeskinderen.

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

