
MISSIE

ZES  PIJLERS
[ 1]  KINDEREN  BIJ  FAMILIES  

[2]  GEZINSONDERSTEUNING

[5]  GEZONDHEIDSZORG

[6]  RECHTEN  VAN  HET  KIND

[3]  WOONZORG

The Home of Hope and Dreams streeft ernaar om families 
bij elkaar te houden. We bieden gezinsbegeleiding, zodat 
kinderen thuis kunnen blijven wonen of bij familie 
ondergebracht kunnen worden.

[4]  ONDERWIJS

The Home of Hope and Dreams ondersteunt families bij het
genereren van een eigen inkomen, biedt maatschappelijke
hulp en begeleidt kennismakingen en terugplaatsingen bij
familie/pleeggezinnen.

We staan altijd klaar om een kind op te vangen in onze
noodopvang. In sommige gevallen is er geen biologische 
familie vindbaar of kan het kind niet in een pleeggezin 
geplaatst worden. Wij bieden deze kinderen, zolang nodig, 
een plek in ons kindercentrum. 

We vinden het belangrijk om te investeren in de toekomst van 
de kinderen. Daarom maakt 'The Home of Hope and Dreams' 
niet alleen onderwijs mogelijk voor onze eigen kinderen, maar 
ook voor de armste gezinnen in de omgeving.

The Home of Hope and Dreams biedt kinderen een veilige
leefomgeving (bijv. schoon drinkwater en gezonde voeding). 
Onze kinderen krijgen goede gezondheidszorg. Dit geldt ook
voor de kinderen die niet meer bij ons wonen. 

The Home of Hope and Dreams handelt naar de 'rechten van 
het kind', vastgesteld in het VN-verdrag en 'The Children Act, 
2016' om de juiste zorg, ondersteuning en veiligheid te bieden.

"Hoop geven aan kinderen binnen"Hoop geven aan kinderen binnen"Hoop geven aan kinderen binnen
en buiten de muren van heten buiten de muren van heten buiten de muren van het

kindercentrum door het bieden vankindercentrum door het bieden vankindercentrum door het bieden van
gezonde voeding, goed onderwijs,gezonde voeding, goed onderwijs,gezonde voeding, goed onderwijs,

goede gezondheidszorg en eengoede gezondheidszorg en eengoede gezondheidszorg en een
liefdevolle omgeving om inliefdevolle omgeving om inliefdevolle omgeving om in   

op te groeien."op te groeien."op te groeien."

KINDERCENTRUM

Wij ondersteunen gezinnen die om welke reden dan ook
moeite hebben hun eigen kinderen te verzorgen. Deze
gezinnen worden aan ons toegewezen door de lokale dorps-
hoofden. De meeste kinderen worden namelijk door hun
eigen ouders of familie afgestaan. Het is vaak armoede wat
de familie hiertoe dwingt, terwijl ze het liefst hun kind thuis wil
houden. Door het bieden van mogelijke en noodzakelijke
steun hopen we te voorkomen dat deze kinderen op straat
belanden of uit huis geplaatst worden. Kinderen kunnen dan
met onze hulp bij hun familie blijven wonen.
Onze social workers gaan intensief met deze gezinnen aan de
slag. Het kan zo zijn dat een kind tijdelijk in onze ‘crisisopvang’
geplaatst zal worden. Door de inzet van onze social workers
hopen we dat het kind op korte termijn, op een veilige manier
terug kan keren naar de eigen familie.

ONS  DOEL

HET  KINDERCENTRUM
The Home of Hope and Dreams is in 2009 door Gini Pullen
opgericht als weeshuis in Mpigi, Uganda. We hebben al veel
kinderen een veilig thuis kunnen bieden. Een deel van deze
kinderen hebben we via een traject terug kunnen plaatsen bij
familie of in een pleeggezin. Een terugplaatsing is niet voor
ieder kind mogelijk, waardoor sommige kinderen in ons
kindercentrum blijven wonen. Wij bieden de kinderen een
veilige plek om op te groeien, door ze de zekerheid te geven
van gezonde voeding, onderwijs, goede gezondheidszorg en
een liefdevolle omgeving om in op te groeien. 



Doorlopende machtiging
Maand/kwartaal/jaar* sponsorbedrag €
*doorhalen wat niet van toepassing is
 
Eenmalige machtiging voor een bedrag van €

IBAN nr.

Naam

Adres              

Postcode        

Woonplaats

Emailadres

Datum

U wordt op de hoogte gehouden via onze nieuwsbrief

¨ Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: Hope &
Dreams Incassant ID: NL50ZZZ082001300000 om doorlopende/eenmalige
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven
wegens sponsoring en uw bank om doorlopend/eenmalig een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Hope & Dreams. 
¨ Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. 
¨ De incasso vindt plaats rond de 25e van de maand

U kunt deze machtigingskaart sturen aan:
 

Stichting Hope and Dreams
Kruserbrink 86 | 7772 XN Hardenberg

Bedankt!

Kinderhuis Uganda
FACEBOOK

www.homeofhopeanddreams.org
WEBSITE

Onze stichting is een non-profitOnze stichting is een non-profitOnze stichting is een non-profit
organisatie.organisatie.organisatie.    

   
Wij zijn volledig afhankelijk vanWij zijn volledig afhankelijk vanWij zijn volledig afhankelijk van

sponsoren en giften.sponsoren en giften.sponsoren en giften.   
Wilt u ons eenmalig of doorlopendWilt u ons eenmalig of doorlopendWilt u ons eenmalig of doorlopend

steunen?steunen?steunen?
   

Vul dan bijgevoegde machtiging in ofVul dan bijgevoegde machtiging in ofVul dan bijgevoegde machtiging in of   
geef zelf uw bank opdracht.geef zelf uw bank opdracht.geef zelf uw bank opdracht.    

JA,  IK  STEUN
algemene sponsor
kind sponsor 

'Hope is not a dream,'Hope is not a dream,'Hope is not a dream,    
but a way of making dreamsbut a way of making dreamsbut a way of making dreams    

become reality'become reality'become reality'

info@homeofhopeanddreams.org
MAIL

NL73 RABO 0121 6623 49
t.n.v. ST. HOPE & DREAMS UGANDA

REKENING

KINDERCENTRUM

Handtekening


