Volgens
recente
schattingen
van
de
Wereldvoedselorganisatie (FAO) lijden er op de
dag van vandaag 830 miljoen mensen honger.
Velen daarvan leven in Azië, Oost- en CentraalAfrika, maar ook op het Indische Subcontinent en
in China. Toch zijn er niet enkel hulpbehoevenden
in ontwikkelingslanden, maar ook in de groeiende
staten telt men 30 miljoen hongerlijdenden. Zelfs in
industrielanden kunnen zo’n 11 miljoen mensen
zich niet voldoende voeden. Wij willen en kunnen
ons niet gedragen zoals de bekende 3 aapjes: horen,
zien en zwijgen. Bij Hoffnungsfünke houden we
ons ver weg van bekende dooddoeners als: ”Wat
kan een enkeling nu veranderen?” of “Is elke hulp
niet een druppel op een hete plaat?” In plaats
daarvan schatten we onze mogelijkheden realistisch
in en gaan we ervan uit dat alle beetjes, hoe klein
ook, helpen. Natuurlijk kunnen we niet overal
helpen en daarom concentreren wij ons op Azië, in
het bijzonder op de bergvolkeren (Arkha, Lahu,
Lihsu, Yauw, Hmong en Karen), die zich allemaal
in de zogenaamde ‘Gouden Driehoek’ van Birma,
Laos en Thailand situeren.

HET PETER- EN METERSCHAP
Wij vragen maatregelen, met als voornaamste
doel de armste der armen te helpen: kinderen en
wezen. Wij willen vooral opvangcentra oprichten
of reeds bestaande projecten verder uitbouwen.
Daarbij willen we de oorzaken van de problemen
niet aanklagen of veroordelen, maar ze aanpakken
op een manier die ons realistisch lijkt.

Wij helpen mee bij het realiseren van
voorgenomen doelen en het ter beschikking stellen
van de nodige middelen. We begeleiden elk project
tot het uiteindelijke doel bereikt is.
Volgende projecten worden momenteel door
ons gesteund en begeleid:
1. Het kindertehuis van Maekhachan met 86
kinderen tussen 3 en 17 jaar. Hun maandelijks
kostenplaatje bedraagt zo’n € 3.000. Hier zouden
we graag voor elk kind een meter of peter vinden.
Voor 2006/2007 is er een nieuw bescheiden
centrum gepland waar we 200 kinderen kunnen
opvangen. Deze nieuwbouw is dringend nodig
omdat het huidige tehuis onvoldoende capaciteit
biedt, bouwvallig en vochtig is.
2. In de “grote familie” in Chiang Rai leven
vader, moeder en hun 2 kinderen samen met 15
aangenomen meisjes. Ons doel is ook hier voor alle
aangenomen kinderen een peter of meter te vinden.
Daarnaast willen we ook in dringend huishoudelijk
materiaal en meubels voorzien.
3. Individuele hulp. Wij steunen de jonge mensen
die uit het tehuis komen en nu naar het hoger
onderwijs gaan of als leerjongen (meisje) aan de
slag kunnen. Ook steunen we individuele personen
die dringend hulp nodig hebben.

Als meter of peter engageert u zich om “uw kind”
kleding en voedsel te bezorgen en een
schoolopleiding te laten volgen. Deze steun geldt
voor een bepaalde tijd en voor een vastgesteld
bedrag. U doet er zowel ons als “uw kind” een
plezier mee, uw steun regelmatig te geven. Op onze
beurt zien wij het als onze plicht om aan alle
kinderen de beste schoolopleiding te bieden; een
opleiding die het beste bij de capaciteiten van het
kind past. Wij steunen enkel die opvangcentra
waarvan we zeker zijn dat al het ingezamelde geld
ook correct gebruikt wordt. Onze medewerker in
Thailand kent alle contactpersonen en draagt
persoonlijk maandelijks het geld van de peters en
meters aan hen over. Wij benadrukken dit om
duidelijk te maken dat we uit ervaringen van andere
organisaties geleerd hebben en onze peters en
meters willen garanderen dat hun bijdragen niet
misbruikt worden. Wij betrachten ook dat elk kind
zijn tehuis niet ‘rijker’ dan een ander verlaat. Als u
meer wil doen, kunnen wij u aanraden doelgerichte
steun te schenken.

De maandelijkse kost om een kind te
ondersteunen bedraagt € 25. (zonder
administratiekosten) In Thailand volstaat dit voor
voedsel,
onderwijs,
schoolbus,
medische
verzorging, kleding en sport. Wij informeren u
graag, op uw verzoek, wat er precies met uw steun
werd gerealiseerd.
Onze stelregel is dan ook dat elke euro van een
peter of meter voor 100% de kinderen toekomt.
Reis- en administratiekosten worden net zoals
andere uitgaven volledig door de sympathisanten
van de Hoffnungsfünke gedragen.

HELP ONS,
ZODAT WIJ HEN
KUNNEN HELPEN.

HOFFNUNGSFUNKE E.V.

HOE KAN U ONS
HELPEN ?

Postadres :
Postfach 4904, 65039 Wiesbaden Duitsland
Huisadres:

Wordt peter of meter van hulpbehoevend
kind.
Stort een eenmalige of regelmatige bijdrage of
beter, vraag een doorlopende opdracht .
Maak onze doelen bekend bij uw
familie,vrienden en kennissen.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.hoffnungsfunke.de en link hem aan
uw website.
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Postgirobank München
BLZ 700100 80 Konto nr 157 91 805
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