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Beste vriend (in) van de Barmhartige Samaritaan, 

 

Hieronder staat de nieuwe lijst met projecten van de Barmhartige Samaritaan.  
 

Wilt u / wil jij 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.  

 

Vergeet ook niet uw internet aankopen te doen via www.sponsorkliks.nl. Alle kleine beetjes 

helpen! 
 

Gods zegen,  

zr. Anny van der Giessen, Barmhartige Samaritaan 
 

 

PROJECTEN 2023 

 

Wat we in 2023 zouden willen doen met uw hulp 

 

 

LATIJNS AMERIKA BENODIGDE 

BEDRAGEN 

Venezuela: hulp aan de armen $ 10.000 

De politieke en economische situatie van dit land verslechtert 
geleidelijk aan, waardoor het aantal behoeftigen is toegenomen. 

Ook degenen met een salaris, moeten omgaan met een hoge 

inflatie, waardoor de meerderheid van de mensen een minimale 

koopkracht heeft. In 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 hebben we 
al meer dan $ 10.000 gezonden, maar er is steeds meer geld nodig 

om aan velen ondersteuning en de basisbehoeften te garanderen! 

 

El Salvador – Guatemala – Honduras – Nicaragua 
 

$ 15.000 (sponsoring) 
 en $ 5000 (assistentie) 

In deze landen sponsoren we jaar in jaar uit ongeveer 25 kinderen 

per land, die anders geen onderwijs kunnen krijgen. Onze scholen 

onderscheiden zich door hun ernst, verdienste, naleving van de 
regels en  niveaus van onderwijs. We hebben ook geld gestuurd 

voor de bouw van extra ruimtes, om zo volledige scholen te 

bouwen. We hebben ook een lijst met behoeftigen, ouderen of 
zieken die naar ons worden verwezen door locale 

contactpersonen! 

 

Equador: zorg voor hulpbehoevende ouderen en jongeren $ 10.000 

In dit land zorgen we voor meer dan 70 mensen, jong en oud met 
$ 25,00 per maand. Met dit bedrag kunnen zij de basis 

 

http://www.sponsorkliks.nl/
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voedingsmiddelen, medicijnen en andere eerste levensbehoeften 
betalen. We blijven hen steunen met $ 2.500 per kwartaal. 

Peru $ 10.000 

Peru is het land waarin onze boodschap het meest  
vertegenwoordigd is. We hebben daar meer dan 5000 leden! Er is 

constant hulp nodig. Veel ouderen en weduwen hebben financiële 

hulp nodig. Ook hebben ze te maken gehad met diverse 

natuurrampen. In de jaren 2019-2022 hebben we elk jaar ongeveer 
$ 10.000 gestuurd.  

 

AFRIKA  

Congo: project SOS Congo  $ 5.000 

Ieder jaar blijven we dit project steunen dat we al meer dan 10 
jaar punctueel uitvoeren. Met € 60,00 per jaar is het mogelijk om 

een kind de mogelijkheid te bieden om een jaar naar school te 

gaan. We bedanken iedereen die ons trouw heeft geholpen met dit 
project. In 2023 zal nieuwe sponsoring bijdragen aan de 

voortzetting van dit project en kinderen en tieners de mogelijkheid 

te geven de verplichte schoolcyclus te voltooien. Scholing 

verbetert de levensomstandigheden. 

 

Benin: De bouw van een schoolgebouw $ 7.500 

In dit land willen we de voltooiing van de bouw van de eerste 

verdieping van de school ondersteunen, voordat het regenseizoen 

begint. Het bouwproject van deze school is gestart in 2017 in 
samenwerking en met ondersteuning van de onderwijsafdeling 

van de Generale Conferentie. De school wordt bezocht door meer 

dan 100 kinderen.   

 

Benin: School sponsoring $ 5.000 

In dit land sponsoren we ongeveer 20 kinderen die anders geen 

basisonderwijs zouden kunnen volgen.  

 

Zambia – Zimbabwe – Kenia – Swaziland: Waterputten  $ 5.000 

Water is leven! Het financieren van de bouw van een put betekent 
eerst hydrogeologisch onderzoek doen, het boren tot een geschikte 

diepte en, zodra er water gevonden is, een pomp installeren.  

 

Tanzania – Liberia  – Nigeria: Sponsoring en kleine 

werkprojecten 

$ 5.000 

Al vele jaren helpen we de armen en behoeftige in deze landen 

met sponsoring (per adoptie kost dit € 200 per jaar), weduwen met 
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kleine kinderen en medicijnen voor de zieken. Verder zijn er 
werkprojecten: zaden voor de verkoop en detailhandel, koeien en 

kippen voor de productie en verkoop van melk en eieren. 

Landbouwwerktuigen zijn nodig, net als irrigatiesystemen en de 
bouw van nieuwe hutten. Help ons om dit ook in 2023 beter te 

doen. 

Nigeria $ 5.000 

Hulp aan gezinnen die moeten verhuizen vanwege bendes die 
vechten om te heerschappij te krijgen en omdat er religieuze 

onverdraagzaamheid heerst.  

 

Gambia $ 3.500 per maand 

Zuster met nierziekte, die dialyse nodig heeft.   

Oeganda $ 5.000 

Bijenteelt project om zelfvoorziening mogelijk te maken.   

EUROPA  

Italië Elk bedrag is welkom 

Hulp aan gezinnen die in de problemen gekomen zijn door 
financieel-economische crisis als gevolg van de inflatie.  

 

Bulgarije: huur voor wezen € 1.500 

In Bulgarije beheren we een appartement voor jonge 

weesvrouwen, die vanwege hun leeftijd niet in de staatsstructuren 
kunnen blijven en vaak geen andere ondersteuning hebben. De 

jaarkosten voor het huren van dit appartement is € 1.500. 

 

 


