Nieuws brief
De Alkare Foundation
Europe is een
organisatie die zich ten
doel stelt weeskinderen
te ondersteunen door
hun financiële middelen
te verschaffen voor:
huisvesting, voedsel,
kleding, medicijnen en
onderwijs in weeshuis
Hope Center Uganda.

Voorjaar 2015
Terugblik 2014 en verwachtingen 2015
We mochten terugzien op een gezegend 2014. De totale inkomsten waren € 8.864,- en de
uitgaven € 11.646,-. De bijdrage voor het HOPE Centre was € 5.715,- en voor het
Chickenproject hebben we € 5.460,- bijgedragen. In 2013 hadden we al een mooi bedrag
ingezameld voor het Chickenproject, waardoor het mogelijk was dit project te
ondersteunen. De contacten met Angie Goering van het Hope Centre Uganda verlopen
prettig. Goede en fijne zorg voor de kinderen was zichtbaar. De mensen die kinderen
sponsoren krijgen om de 4 maanden een rapportage over het kind, zodat ze weten hoe het
met hem/haar gaat. Zegen van de HERE op het werk van Angie en ons werk werd goed
voelbaar. In 2015 willen we ons richten op het sponsoren van kinderen en bijbelonderwijs
voor de kinderen. Voor € 100,- per maand kunnen we een pastor bijbelonderwijs laten
geven in het opvanghuis.
We gaan met goede moed verder en we blijven het van HEM verwachten. We willen alle
donateurs en sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Gedenk ons in uw gebeden.
Nieuws HOPE centre
Het HOPE centre werd door de plaatselijke politie gevraagd om 14 kinderen tijdelijk op te
vangen die het slachtoffer waren van kinderhandel. Sommige van deze kinderen zijn erg
ziek en een aantal hebben malaria. Samen met de politie wordt geprobeerd om de families
terug te vinden. Afgelopen jaar konden een aantal kinderen worden herenigd met hun
familie. Een tante, oma of soms de vader wordt opgespoord. Ook werden er kinderen
opgevangen door gezinnen in de buurt van het opvanghuis. Een aantal van deze kinderen
die herenigd zijn met de familie worden nog gesponsord voor scholing. In totaal worden 17
kinderen opgevangen en/of gesteund, naast de tijdelijke opvang van de 14 kinderen die
slachtoffer zijn van kinderhandel.
Het HOPE centre heeft van de politie een certificaat gekregen, omdat ze een top NGO
(niet-gouvernementele organisatie oftewel een maatschapelijk belang hebben) zijn in
Mityana die goed samenwerkt met politie. Op dit certificaat staat of God het HOPE centre
overvloedig mag belonen. Dat hopen wij ook.
Realisatie kippenverblijf
Eind vorig jaar heeft het Hope Centre Uganda een kippenverblijf gerealiseerd voor 1000
kippen.
Voor dit verblijf is door onze stichting, met hulp van u, € 5.460,- geschonken. De Wilde
Ganzen en het HOPE Centre hebben de rest bijgedragen. In totaal was € 10.343,- nodig
voor dit project.
Eind maart zijn de kuikentjes aangeschaft en het wachten is nu op het leggen van de
eieren.
Daarna gaan de inkomsten binnen komen. De eieren zullen voor € 0,06 worden verkocht.
Er wordt veel aandacht besteed om deze dieren gezond te houden door het inzetten van
een dierenarts en geschoold personeel. Angie en haar staf vinden het geweldig wat wij
samen met hun tot nog toe bereikt hebben. Vooral de HERE zijn wij dankbaar. Dit jaar
hopen we dit project te kunnen afsluiten en zal het voor blijvende inkomsten gaan zorgen.
In de toekomst zijn er plannen voor verdere uitbreiding van kippenverblijven, het
aanschaffen van 2 koeien, het planten van Mango bomen en het verbouwen van mais om
de kippen te voeren.

Kind sponsoring
Het is nog steeds mogelijk een kind te sponsoren voor € 5,- tot € 60,- per maand. Het
geld wordt gebruikt voor kleding, eten en schoolkosten. Andere kosten voor het
opvanghuis vallen hier buiten. Bijvoorbeeld: huur, auto, benzine, salarissen
medewerkers enz. U wordt om de 4 maand op de hoogte gehouden van het wel en
wee van uw sponsorkind. Een formulier hiervoor kunt u vinden op onze website
www.alkare.nl .Het formulier kunt naar ons e-mailadres sturen of het formulier kan
overhandigd worden aan een van onze bestuursleden.
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