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Projecten Barmhartige Samaritaan 2017
In 2016 zijn van de Nederlandse gelden de volgende landen geholpen: El Salvador, Zimbabwe,
Nigeria, Bulgarije, Portugal, Kenia, Guatemala, Ecuador, Honduras, Malawi, Servië, Benin en
Guinea Conakry. De volgende projecten werden hiermee ondersteund: hulp aan weduwen en wezen,
voedsel, armen, huur van een woning voor weeskinderen, schoolgeld, 3 blinde broeders en/of
zusters, brandhout voor de verwarming en voor speciale schoenen. Het gaat om een totaalbedrag van
€ 5598,06.
In 2017 wil de Barmhartige Samaritaan de volgende projecten voortzetten en realiseren. Wilt u / wil
jij ook geld geven voor een project, dan kan dat op rek. nr.: NL62INGB0000112103 t.n.v.
Barmhartige Samaritaan ZDA-Reformatie. Als het geld bestemd is voor een speciaal project, dan
wil ik u / jou vragen dit erbij te vermelden.
Gods zegen,
zr. Anny van der Giessen, Barmhartige Samaritaan

Latijns Amerika
Honduras – El Salvador
In beide landen helpen we ieder jaar arme kinderen door hun schoolgeld te betalen.
(€ 250,00 per kind) 20 kinderen voor elke school = 40 kinderen
Ecuador
In dit land zorgen we voor meer dan 40 mensen, jong en oud, die $ 25,00 per
maand ontvangen. Dit geld helpt hen om basis voedingsmiddelen te kopen,
medicijnen en andere eerste benodigdheden. De lokale Barmhartige Samaritaan
legt het verschil bij.
Guatemala
10 tot 15 studenten ontvangen schoolgeld. Ook worden er 12 arme gezinnen,
zieken en ouderen verzorgd.
Colombia
Kantine project: in deze kantine ontvangen arme kinderen een maaltijd aan het
einde van de schooldag en blijven hier onder toezicht totdat hun ouders ze aan het
einde van de dag komen ophalen.
Peru
In Peru hebben we meer dan 5000 leden. Er zijn veel ouderen en weduwen die
financiële hulp nodig hebben. Er zijn ook zieke mensen die geen middelen hebben
om de dokter en de ziekenhuis te betalen.

Benodigde bedrag
$ 10.000,00

$ 8.000,00

$ 3.000,00
schoolgeld,
$ 6.000,00 overig
$ 2.500,00

$ 4.000,00

Afrika
Congo – project SOS Congo
We blijven dit project ondersteunen. Voor 60 euro per jaar gaat een kind naar

$ 8.000,00
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school. We bedanken iedereen die ons geholpen heeft met dit project. Op dit
moment hebben we 130 geadopteerde kinderen.
Congo – Project UVOTO
Dit project is een groot succes geworden. We danken u voor uw bijdrage. Meer dan
100 kinderen (vele van hen zijn wezen van 1 ouder) ontvangen een maaltijd van
griesmeel verrijkt met sojameel en suiker. Voordat dit project werd gestart, vielen
sommige kinderen flauw op school, door gebrek aan voedsel. Help ons zodat we
door kunnen gaan met dit belangrijke project.
Kenia – Tanzania
Al vele jaren worden de armen en mensen die het nodig hebben geholpen door de
Barmhartige Samaritaan. Weduwen met kleine kinderen, medicijnen voor de
zieken, werkprojecten: zaden voor de verkoop en kleinhandel,
landbouwgereedschappen, ossen, irrigatie systemen en het bouwen van nieuwe
hutten. Ook is er nog het naaiproject.
Ethiopië
Ethiopië is een ontzettend arm land, waar ze aan veel dingen, bijv. medicijnen,
behoefte hebben. We hebben hier verschillende projecten, zoals werkprojecten,
hutten bouw, ossen voor de landbouw, etc.
Zimbabwe – Namibië – Malawi
Door een hoge inflatie is er in zowel Malawi als in Zimbabwe schaarste ontstaan.
Hierdoor is de situatie van arme mensen nog slechter geworden. Prijzen voor
voedsel zijn omhoog geschoten. Naai- en landbouwprojecten zijn nodig. Daarnaast
helpen we met middelen voor weduwen met wezen en voor medicijnen.
Benin – Gambia – Guinea Conakry
Deze landen ontvangen pas hulp. Er is geld nodig voor voedsel en kleding voor
weeskinderen. Daarnaast ook voor schoolgeld.

€ 3.000,00

$ 5.000,00

$ 12.000,00

$ 4.000,00

$ 3.000,00

Azië
Bangladesh – Indonesië – India
Vanuit deze landen ontvangen we voortduren verzoeken om hulp. Denk eraan dat
Bangladesh ieder jaar te maken heeft met overstromingen tijdens de moesson
regens. Daarnaast helpen we zieken, geven we geld voor operaties, medicijnen,
medische kosten, etc.

$ 3.000,00

Europa
Italië
Crisis fonds: Als gevolg van de economische situatie blijft hulp nodig in dit land.
Vele mensen en families hebben de Barmhartige Samaritaan gevraagd hun te
helpen door hun elektriciteit, gas-, en huurrekeningen te betalen.
Bulgarije – Servië
In Bulgarije huren we een appartement waar jonge weesmeisjes kunnen wonen. Na
het bereiken van de achttienjarige leeftijd kunnen ze niet langer in de weeshuizen
van de staat blijven wonen. Daarnaast sturen we geld voor medische zorg en voor
ouderen.

Vrijwillige gift

$ 2.000,00

