Machtigingskaart
Door ondertekening van dit formulier, geeft u toestemming aan stichting
CCR om deze incasso-opdracht naar uw bank te sturen om het hieronder
vermelde bedrag eenmalig of periodiek van uw rekening af te schrijven
wegens ‘donatie’, overeenkomstig de opdracht van stichting CCR
Naam:

……………………………………………..………………..………………….

Adres:

…………………………………………………………..………………………

Postcode/plaats: ………………………………………………………..…………………………
Land:

…………………………………….………..………….….……………………

IBAN:

………………………………………….…..……….…….……………………

Bedrag:

⃝ € 10,-

Frequentie:

⃝ eenmalig

⃝ € 25,-

⃝ € 50,-

⃝ maandelijks

⃝ € ……….
⃝ jaarlijks

Plaats/datum

………………………………..………………….….….………………………

Handtekening

……………………………………..……………………………………………

Info folder
Projecten en Poor Family Fund

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Land:
In cassant ID:

Stichting Christian Children Relief
Rietzanger 11
2957 ND Nieuw-Lekkerland
Nederland
NL73ZZZ411221750000

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken.
Neemt u hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank.

CCR….. en de activiteiten op een rij

Project-info

Stichting Christian Children Relief is opgericht in 1996 door een plaatselijke
werkgroep met als doelstelling kinderen uit Oekraine tijdelijk op te vangen.
Het betreft kinderen die te maken hebben met een achterstandsituatie in
hun leven.

Om het jaar organiseert stichting CCR een overkomst van Oekraiense
kinderen. Het oneven jaar is gericht op het inzamelen van geld om in het
voorjaar van het even jaar een nieuwe groep kinderen over te laten komen.

Projecten

Wat gaan deze kinderen meemaken:

We werken samen met het Ecologisch
Lyceum te Zhytomir in Oekraine.
Op deze staatsschool zitten ca. 1800
leerlingen. Veel kinderen op deze school
zijn kwetsbaar, hebben een zwakke
gezondheid en groeien op onder
moeilijke omstandigheden.
Kinderen die in aanmerking komen voor ons project verblijven zes weken
in gastgezinnen. Ze ontvangen warmte, en de liefde van de Heere Jezus
mag aan hen worden doorgegeven.
Onze ervaring is dat na deze periode het welzijn van de kinderen
lichamelijk en geestelijk is verbeterd en dat hun weerstand is vergroot.

Poor Family Fund
Het Christelijk onderwijs in Zhytomir
wordt gegeven op de particuliere school
‘Chayvo’ wat Lichtstraal betekent.
Deze school ontvangt tot nu toe, lang
niet genoeg ondersteuning van de
overheid om alle kosten voor het
onderwijs te bekostigen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

komen met het vliegtuig naar Nederland
wonen in gastgezinnen
gaan doordeweeks naar school en ‘s zondags naar de kerk
ontvangen lessen in hun eigen taal
worden begeleid door hun eigen leerkrachten
luisteren naar Bijbelvertellingen
gaan op excursie en bezoeken de molens in Kinderdijk
maken op school leuke creatieve werkjes
ontmoeten Nederlandse leeftijdsgenoten
leren in de gezinnen wat het is om één familie te zijn
krijgen hier gevarieerd voedsel
kunnen eindeloos samen buiten spelen
ervaren dat hun conditie verbetert

HELP ONS HELPEN EN STEUN DIT WERK EN DONEER EEN GIFT
VOOR CCR
WORDT DONATEUR VOOR HET PFF
MELDT U AAN ALS GASTGEZIN
MEER INFO:
https://www.christianchildrenrelief.com

Alle ouders van de kinderen betalen daarom een fors bedrag aan
schoolgeld om dit onderwijs mogelijk te maken.
Het Poor Family Fund (PFF) wordt ingezet ter ondersteuning van een
aantal families die niet in staat zijn om het schoolgeld te betalen.
Stichting CCR is hiervoor blijvend op zoek naar sponsors die (maandelijks)
een financiele bijdrage willen schenken.

Secretariaat:
Planetenlaan 75
2957 SM Nieuw-Lekkerland
Tel.: 0623737772
NL45 RABO 0361 7133 12
info@christianchildrenrelief.com

