Giften zijn aftrekbaar van de belasting
vanwege onze ANBI status.

Voorkeur
Als u besluit om een kind te sponsoren,
kunt u uw voorkeur aangeven voor een
jongen of een meisje. Verder bepaalt de
volgorde van binnenkomst in ons project
welk kind u zult sponsoren, zodat elk
kind een eerlijke kans heeft op sponsorouders.

Wat kunt u verder doen?

gelegenheid om ons project zelf te
bezoeken en uw sponsorkind persoonlijk
te leren kennen!

Uw sponsormap
Als u besluit een kind te sponsoren,
ontvangt u van ons een map met
achtergrondinformatie en een foto van
het kind. Bovendien vindt u er meer
details over bijvoorbeeld het versturen
van brieven.

Sponsorprogramma

Sponsor een kind en breng hoop,
een lach, een toekomst

Vragen?
Heeft u vragen over deze brochure, wilt
u de nieuwsbrief ontvangen of een kind
sponsoren? In Nederland staat een team
vrijwilligers voor u klaar, stuur een email
naar: sponsoring@cdhope.org

+31633331692 (Nellie van der Vliet)

www.cdhope.org

Kinderen vinden het fantastisch om
contact te hebben met iemand aan de
andere kant van de wereld. De kinderen
van CDHope ontvangen graag brieven,
kaarten of foto’s.
Op gezette tijden zal uw sponsorkind
zelf ook naar u terugschrijven om u te
vertellen hoe het met hem of haar gaat.
En misschien, wie weet, krijgt u ooit de
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Over CDHope
Stichting Child’s Destiny of Hope wil
hoop brengen aan wezen, kansarme en
kwetsbare kinderen in Oeganda. We
willen een verschil maken, zodat zij weer
hoop hebben op een toekomst met een
doel. Dit doen we in ons kindertehuis,
maar ook in de kleuterschool, lagere,
middelbare school, kerk en de lokale
gemeenschap van het afgelegen dorp
Chawolo in het oosten van Oeganda.

dezelfde armoede als hun ouders op.
In Chawolo is CDHope gestart met een
kleuterschool in 2012. Daar krijgen deze
kinderen een goede en christelijke basis.
Vervolgens gaan deze kinderen naar een
kleine lagere school. In 2013 kwam een
droom uit: we konden de eerste klassen

Wat zijn de kosten?

Het sponsorprogramma
In Oeganda gaan kinderen vaak pas op
latere leeftijd of onregelmatig naar
school. Met ruim 100 kinderen in de klas
is kwaliteit en persoonlijke aandacht niet
mogelijk. Kinderen raken hierdoor gefrustreerd raken of stoppen met school.
Hiermee verspelen ze kansen op een
goede toekomst en groeien zij in

en krijgt het verzorging, voeding, onderdak en een veilige haven. Maar het is
nog veel meer. Het is niet in geld uit te
drukken wat het waard is, dat iemand
als u, aan de andere kant van de
wereld, om hen geeft, contact met hen
heeft. U kunt kaarten, brieven of foto’s
sturen en misschien zelfs ooit een keer
op bezoek komen. Maar misschien is uw
gebed voor hen wel de belangrijkste
bijdrage!

van een lagere en een middelbare
school starten, in 2019 is de Generation
of Hope school compleet.
Deze school verwelkomt zowel de
kinderen uit het tehuis als uit de regio.
Mede voor deze kinderen hebben we
een sponsorprogramma opgezet.

Wat houdt het in?
Door een kind te sponsoren, bent u
betrokken bij zijn of haar leven.
Kinderen in Chawolo die tussen wal en
schip dreigen te vallen, kunnen door uw
sponsorbijdrage naar de kleuter-, lagere
of middelbare school. Door uw bijdrage
kan een kind in ons tehuis naar school

Op dit moment kan een kind al voor
€ 22,50 per maand naar school en voor
€ 33,50 naar de middelbare school. Voor
€ 28 per maand biedt u een kind in ons
kinderhuis
verzorging,
voeding, onderdak en
buitenschoolse activiteiten. U kunt deze beide
combineren, zodat u een
kind
volledig
ondersteunt, maar u kunt
natuurlijk ook voor één van deze mogelijkheden kiezen: school of wonen of
(anoniem) deelsponsor worden vanaf €5
per maand. Ook is elke éénmalige bijdrage van harte welkom.

