Nalaten aan

Hebt u ooit overwogen na te laten aan Hart voor Haïti?
U steunt Hart voor Haïti misschien al jaren. Maar hebt u ooit overwogen Hart voor Haïti in uw testament op te nemen?
Hierdoor zorgt u ervoor dat wij ook na uw overlijden kunnen doorgaan met dit prachtige werk.

Dankzij uw nalatenschap…

Kiezen waar uw nalatenschap
aan wordt besteed:

… krijgen kinderen uit de armste gezinnen van Haïti ook in de
toekomst een veilig thuis, onderdak, voeding en gezondheidszorg
… kunnen ze naar school en werken aan een betere toekomst
… komen ze in aanraking met het Evangelie van Jezus Christus
… ontvangen hulpbehoevende ouderen een goede oude dag
… bouwt u mee aan de toekomst van de kerk en de Bijbelschool
op het Kinderdorp.

Uw nalatenschap komt ten goede aan het algemene werk van
Hart voor Haïti. U kunt ook kiezen voor een specifiek project,
zoals:
• scholing van de kinderen
• voeding en gezondheidszorg voor de kinderen
• appartementen van de kinderen
• zorg voor de ouderen
• de kerk de Bijbelschool
• noodhulp
Laat ons gerust weten waar uw voorkeur naar uitgaat.

Nalaten vanuit bewogenheid
“Armoede heeft een gezicht op Haïti; het gezicht van verlaten kinderen, oudjes die
niemand hebben om voor hen te zorgen.
Wat zou Jezus doen als Hij in Haïti zou rondlopen? Hij zou zeker diep bewogen zijn
over de stervende mensen op straat en kinderen die niet meer worden opgehaald
uit het ziekenhuis. En dat is precies wat Johan Smoorenburg in gang heeft gezet. We
hebben het gezien: voor verlaten kinderen is er smakelijk eten, schone bedjes, een
school, een gemeente, een plek voor bejaarden en het getuigenis over Jezus. Het
kinderdorp is een lichtende plek op een verduisterd eiland. Wat een voorrecht dat u
deelgenoot mag zijn aan dit prachtige werk door voor hen te bidden en hen royaal
financieel te ondersteunen, misschien ook met uw nalatenschap?”
Peter sr. en Else Vlug

Steun Hart voor Haïti en bied de allerarmsten
op Haïti een betere toekomst!

Stichting Hart voor Haïti
Postbus 23
2230 AA Rijnsburg
T 06 543 26 957
M info@hartvoorhaiti.nl
W www.hartvoorhaiti.nl

IBAN NL76 INGB 000 5361685

Geef kinderen een goede toekomst
Hart voor Haïti voor de armste kinderen
Hart voor Haïti zet zich in voor de armste kinderen op Haïti. Onze droom is hen een betere
toekomst te geven. Dankzij Kinderdorp Bon Repos is dat mogelijk. In de jaren ’80 is het
letterlijk vanuit het niets opgebouwd door zendeling Johan Smoorenburg. In Bon Repos
wonen ongeveer 150 kinderen, verdeeld over twaalf appartementen. In ieder appartement
wonen twaalf kinderen van verschillende leeftijden, onder leiding van een ‘tante.’ In het
dorp krijgen ze een dak boven hun hoofd en genoeg te eten. Ze kunnen naar school en
naar de kerk en bouwen zo aan een betere toekomst.
Het bestuur, de administratie en fondsenwervende activiteiten worden vrijwel alleen door
vrijwilligers gedaan. Daardoor is de overhead van Hart voor Haïti uitzonderlijk laag. Als u
ons gaat steunen, weet u dus zeker dat uw gift op de juiste plek komt!

Dankzij uw nalatenschap
Hierdoor kan Hart voor Haïti in de toekomst de armste kinderen van Haïti een thuis en een
betere toekomst bieden. Dankzij uw nalatenschap kunnen wij het licht van Christus in de
donkere samenleving van Haïti ook in de toekomst laten schijnen.

Meer informatie?
Wij zorgen ervoor dat uw nalatenschap aan Hart voor Haïti
goed wordt besteed. Wilt u daarover meer weten of overleggen over praktische zaken rond het opnemen van Hart
voor Haïti in uw testament? Knip dan de antwoordkaart uit
en stuur deze in een envelop (met postzegel) op naar Hart
voor Haïti. U kunt ook contact opnemen met Anita van Ree,
telefoon: 06 54326957, email: info@hartvoorhaiti.nl

Dankzij uw nalatenschap kan Hart voor Haïti in de toekomst de armste kinderen
van Haïti een thuis en een betere toekomst bieden!

ANTWOORDKAART NALATENSCHAP
Ik ben geïnteresseerd in het opnemen van Hart voor Haïti in mijn testament.
o Stuur mij meer informatie over nalaten aan Hart voor Haïti.
o Ik wil telefonisch meer informatie ontvangen, neem contact met mij op.
o Ik heb Hart voor Haïti al in mijn testament opgenomen.
Dhr/mw*
Voorletter(s):
Straat:
Postcode:
Telefoonnummer:

		Naam:
		Huisnummer:
		Plaats:
		E-mailadres:

Stuurt u deze antwoordkaart in gefrankeerde envelop naar:
Stichting Hart voor Haïti, Postbus 23, 2230 AA Rijnsburg

