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Bestuursmededelingen 

Beste donateur,

Terwijl in Nederland de herfstbladeren van de bomen vallen, is het in Brazilië 
alweer ‘primavera’, oftewel lente. Maar van een vrolijke voorjaarssfeer is in 
Brazilië nu minder sprake dan in andere jaren. Het coronavirus grijpt nog altijd 
om zich heen en maakt veel slachtoffers. De impact van het virus is groot, ook 
voor de kinderen die worden opgevangen door onze partnerorganisatie REMER. 
In zijn ‘brief uit Brazilië’ praat Robert Smits u bij over de huidige situatie in Rio 
de Janeiro en Pequeri.

In zijn brief staat Robert ook stil bij het verdrietige nieuws dat Daniele, één van 
de medewerksters van het REMER-team, in september is overleden. Daniele – 
of Dani, zoals iedereen haar kende – was 36 jaar oud. Jarenlang heeft zij zich 
als groepsleidster ingezet voor kinderen die werden en worden opgevangen op 
woonboerderij Sítio Shalom in Pequeri. Daniele zal zeer gemist worden. Vanaf 
deze plek willen we haar familie, vrienden en ook Robert, Janine en het team van 
REMER veel sterkte wensen met het verwerken van deze klap.

Vrolijk nieuws is er ook. In Rio de Janeiro is in de afgelopen maanden een stevige 
overkapping gebouwd over het voetbalveld in favela Faz Quem Quer. En pal naast 
het veld wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw van een prachtig zaaltje. 
Het voetbalschooltje van REMER in Faz Quem Quer, Escolinha Feyenoord, wordt 
hiermee een veiligere en fijnere plek voor de kinderen om te sporten!

Blij worden we ook van de column die Roxane van Iperen heeft geschreven voor 
deze nieuwsbrief. Voor de literatuurliefhebbers onder u is Roxane wellicht geen 
onbekende. Roxane, jurist en auteur, publiceerde meerdere boeken en is onder 
meer columnist voor Vrij Nederland. Voor haar debuutroman ‘Schuim der aarde’ 
(die zich afspeelt in Brazilië) ontving ze in 2017 de Hebban Debuutprijs. Samen met 
Robert bezocht Roxane het REMER-project in favela Antares; in deze nieuwsbrief 
vindt u een indrukwekkend verslag van dat bezoek. Roxane’s column is indringend 
én bemoedigend – een hart onder de riem voor Robert, voor het team van REMER 
in Brazilië en voor ons als Nederlandse achterban.

We willen Roxane bedanken voor dit mooie gebaar. En we willen u en jou bedanken, 
onze donateurs die het werk van Robert en REMER mogelijk maken. We hopen dat 
we juist in deze uitdagende tijd op uw steun mogen blijven rekenen.

Namens het bestuur van stichting Help Mij Leven,

Matty Kloosterman, voorzitter 
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Brief uit Brazilië

Beste vrienden,

Waar zou ik anders mee kunnen beginnen dan met het longvirus Covid-19?  
Na bijna zes maanden telt Brazilië 137.000 slachtoffers en nog steeds komen er 
zo’n 845 doden per dag bij. Na een maandenlange lockdown zijn de winkels, bars 
en restaurants in Rio weer open, de straten, parken en stranden weer vol, terwijl 
de stad afgelopen woensdag aan het eind van de dag, toen ik er ook was, 90 
Covid-doden telde. Iedereen heeft wel een mondkapje op, maar als je de favela 
instapt, zie je dat iedereen het weer afdoet. Rio heeft ruim 10.000 doden, van wie 
circa 20% bewoners uit de favela’s. Van deze laatste groep bestaan geen exacte 
gegevens. De gemeente en staat houden in de ruim 1000 favela’s geen cijfers bij. 
In tientallen favela’s zijn wijkraden en ngo’s constant bezig met het verzamelen 
van gegevens en met coronabestrijding, maar in de meeste favela’s bestaat daar 
geen structuur voor. Angst voor discriminatie en angst voor het mislopen van geld 
leiden ertoe dat mensen besluiten om niet in quarantaine te gaan. 

De scholen in Rio de Janeiro en Pequeri zijn nog steeds niet open. Wanneer dat 
wel zal gebeuren, weet men niet. Alleen particulieren kunnen online onderwijs 
volgen. Over twee maanden nadert de zomervakantie. Dat zou wel eens kunnen 
betekenen dat de meeste kinderen in 2020 niet naar school zijn geweest. Gewoon 
een heel jaar weg!! Er zullen kinderen en jongeren zijn die in 2021, door werk 
en demotivatie, niet meer naar school terugkeren. Problemen in arme wijken 
zijn groot: vader en/of moeder kunnen hun kinderen niet meer achterlaten bij 
de kinderopvang en op school, fysiek geweld en seksueel misbruik nemen toe. 
De kinderen kunnen niet de hele dag in de meestal kleine huisjes blijven en op 
straat krijgen zij sneller toegang tot de plaatselijke drugsbendes. De sport- en 
leeractiviteiten van Sparta en REMER liggen stil, omdat ze onder de noemer 
‘onderwijs’ vallen. Op het moment dat de scholen weer opengaan, mogen ook de 
werkers officieel weer aan de slag.

REMER Rio - Samenwerkingsverband met Sparta Esporte Clube (Favela Morro da Providência)

De club ontplooit vele activiteiten, zoals het uitdelen van eten en 
schoonmaakmiddelen onder de armste bewoners van Providência en Pedra Lisa. In 
mei zaten tientallen scholieren klaar om voedselpakketten uit te delen bij de trap 
waar het Spartacomplex ligt. Op het moment dat de eerste vrijwilligers de straat 
overstaken, stopte er een politieauto en begon de politie te schieten. Gegil, paniek 
en rennen. Toen het voorbij was, lag een donkere jongen van 19 jaar dood op de 
grond: Rodrigo, een oud-pupil van Sparta. Volgens de club en familieleden had 
Rodrigo geen banden met de drugsbende. In korte tijd kwamen vrijwilligers in vijf 
verschillende favela’s tijdens het uitdelen van voedselpakketten in vuurgevechten 
met de politie terecht. Toen is bepaald dat de politie in de coronaperiode alleen de 
krottenwijken mag betreden met toestemming van Justitie. Opvallend is dat het 
aantal doden in Rio flink is gedaald. Het aantal leden van de drugsbende neemt 
daarentegen toe, evenals het aantal zware wapens en barricades in de favela’s.
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REMER Rio – Escolinha Feyenoord FQQ (Favela Faz Quem Quer)

Nu de activiteiten stil liggen, zijn wij met financiële steun van Wings of Support 
(KLM), Wilde Ganzen en de Frieslandgroep 2020, begonnen met de bouw van de 
overkapping van het sportveld en met de bouw van een gebouw naast het veld. 
De overkapping is belangrijk omdat er als het regent niet gesport kan worden op 
de stenen en de dan spiegelgladde grond. Feit is dat het in Rio vaak regent. Het 
is voor de kinderen een regelrechte ramp als ze dagen of zelfs weken niet kunnen 
sporten. Nog veel belangrijker is de bouw van een zaal naast het veld. Vanaf het 
ontstaan van de club in maart 2019, moeten trainingen soms afgebroken worden 
vanwege schietpartijen. De enige veilige plek waar de kinderen en leraar niet 
geraakt kunnen worden, is de achterlijn. Je kunt je vast de paniek voorstellen. 
Om deze reden werd gedacht aan een veilig onderkomen vlakbij die achterlijn. 
Verder heeft de club een ruimte nodig om sportmateriaal en lunches te bewaren 
en WC’s voor de voetballende jeugd. Wij hebben ook een maatschappelijk werkster, 
die met de kinderen praat over hun problemen en hoe deze op te lossen. Dit 
gebeurt allemaal op de tribune in de snikhete zon. In dit gebouw komt nu ook 
een activiteitenzaal. Als de ene groep van 16 kinderen aan het trainen is, is de 
andere groep van 16 kinderen aan het werk in de activiteitenzaal. De overkapping 
is inmiddels klaar en het gebouw wordt afgemaakt. Als alles goed gaat, zal de 
oplevering op 12 oktober zijn. 
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Het was vreselijk triest dat er voor het eerst in jaren geen vrijwilligersgroep uit 
Nederland kon komen in de maand juli. Zij hebben wel weer een prachtig bedrag 
bij elkaar gebracht, maar de eerste stenen konden niet door hen gelegd worden.
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REMER Rio - Universo Cultural Antares (Favela Antares)

De paramilitaire groep ‘The Justice League’ is in Antares de baas. Omdat iedereen 
geld afdraagt aan deze lui, lijkt het alsof er in Antares geen virus bestaat. 
Winkels, bars, restaurants en feesten gaan gewoon de hele tijd door. Cijfers over 
besmettingen worden niet bijgehouden. Wij onderhouden online contact met de 
jongeren en proberen constant uit te leggen wat de nieuwe realiteit is. Regelmatig 
worden er acties gehouden voor het uitdelen van voedsel. De VN, die twee van 
onze werknemers betaalt, heeft besloten om ze de rest van dit jaar niet naar de 
favela te laten gaan.

REMER Rio - Straatwerk

Doordat veel mensen hun huur niet meer kunnen betalen, komen zij op straat 
terecht. Rondom de favela Providência, vlakbij ons kantoor, leven honderden 
gezinnen in verlaten fabrieken/pakhuizen. Deze oude panden staan in de 
havenwijk onder gezag van de plaatselijke drugsbende. Mensen mogen daar hun 
krot in bouwen, weliswaar tegen betaling van een maandelijks bedrag. De ingang 
wordt bewaakt, omdat midden in het pand drugs worden verhandeld. Het is in 
feite niet anders dan een leven op straat, alleen dan wel met een dak boven je 
hoofd. Eigenlijk denk ik dat het op straat vaak schoner is. 

Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.                                                       7/16



Het Project Zegening, een initiatief van jongeren die op de Sítio Shalom hebben 
gewoond, deelt hier drie avonden in de week maaltijden uit. REMER biedt hierbij 
indien mogelijk wat financiële steun. In het centrum en zuiden van Rio zijn in 
de afgelopen maanden 850 kinderen op straat gaan leven. In verband met deze 
toename wil de bank ITAU 466.000 euro schenken aan de gemeente Rio voor het 
jaar 2021. De gemeente wil het bedrag aan 10 stichtingen geven die met een 
plan komen voor hulp aan deze kinderen. REMER werkt sinds 2013 alleen nog in 
favela’s, maar werd uitgenodigd voor de tweede vergadering. Aan het begin van 
de vergadering werd meteen door sommige stichtingen benadrukt dat REMER niet 
meer in het centrum werkt, (alleen in het noorden en westen van de stad) en dus 
eigenlijk niet thuis hoorde in deze groep. Maar de voorzitster verklaarde meteen 
dat REMER vanaf eind jaren ‘80 aan de basis stond van alle straatwerk en als één 
van de eerste stichtingen de kinderen begeleidde vanuit de crackvuilnishopen in 
de favela’s. Niemand deed vanaf dat moment zijn mond meer open. Iedere dag 
werd er uren vergaderd, want de deadline was 10 september. Uiteindelijk waren 
er maar drie stichtingen, waaronder REMER, die een project indienden. Dat was 
te weinig voor de gemeente, zodat het hele plan van tafel werd geveegd. Wat er 
nu gaat gebeuren weet niemand. Wel zijn wij nu zeer gedreven om de kinderen 
en families in kaart te brengen die in de pakhuizen leven. Tweemaal in de week 
gaan wij daar nu heen om te helpen met het vinden van een oplossing, hen te 
begeleiden naar de sociale dienst van de gemeente.

REMER Minas Gerais - Sítio Shalom (Pequeri)

Terwijl in de dorpen en stadjes om Pequeri heen veel besmettingen zijn, bleef 
ons dorp gespaard. Om te voorkomen dat er besmettingen op de Sítio zullen 
komen, zitten de kinderen al bijna zes maanden vast op het terrein. Dit jaar zal 
er voor hen geen school in Pequeri zijn, geen bezoek en uitstapjes. De jongeren 
worden dit natuurlijk zat, wat er op allerlei manieren uitkomt. Soms uit zich dat 
in onderlinge agressie en ook in de vorm van gezondheidsproblemen. De laatste 
maand als er boodschappen moeten worden gedaan, gaan er altijd jongeren mee. 
Wel even wennen voor hen, zo’n mondkapje op. Buiten de Sítio Shalom leven wij 
al maanden met zo’n mondkapje.

Daniele kwam zeven jaar geleden vanuit het noorden van Minas Gerais naar de Sítio 
Shalom, waar zij werd aangenomen als groepsleidster. Haar adoptieouders waren 
gestorven en zij heeft alleen nog een zus. Als alleenstaande vrouw heeft zij een 
huisje in Pequeri en in haar leven draait alles om de kinderen van ons werk en de 
kerk. Twee weken geleden werd zij ziek. Ze had vreselijke pijn in haar rug, waarvoor 
ze injecties kreeg. Ze heeft vijf dagen in een ziekenhuis in Bicas gelegen, waar 
niemand er eigenlijk achter kwam wat zij precies had. Wel ging haar gezondheid 
steeds verder achteruit. Daniele werd met een ambulance overgebracht naar 
een stampvolle ziekenpost in Juiz de Fora. Op die plek word je alleen aan je pijn 
geholpen en vanaf dag één probeerden wij haar naar een ziekenhuis te verplaatsen 
waar dokters en behandelingen zijn. Door het virus waren er geen bedden vrij. Ook 
mochten wij haar niet bezoeken omdat wij geen familie zijn. Haar toestand werd 
steeds slechter en wij schakelden onze advocaat in om de zaak voor de rechter 
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te krijgen (recht op een bed). Pas na 48 uur was er een vonnis. Niets hielp ons 
verder, niet de politici en contacten in de medische wereld. Op dag vier lukte 
het om de ziekenpost te betreden en Daniele te zien. Ze was bijna helemaal geel 
en volgens een dokter bleek ze een tumor te hebben. Dit wilde hij dan weer niet 
op papier zetten, zodat wij haar in een ziekenhuis voor kankerpatiënten konden 
plaatsen. Het gehele team was 24 uur per dag bezig om iedereen te mobiliseren. 
Het verhaal van Daniele voor wie geen plek was in een ziekenhuis, bleek niet het 
enige te zijn. Voor de poort stonden tientallen mensen die huilend en smekend om 
overplaatsing vroegen. De volgende dag, toen de rechter toestemming gaf voor 
een overplaatsing, overleed Daniele op 36-jarige leeftijd. De volgende dag werd 
zij in Pequeri begraven. Juist de dagen ervoor was er een virusuitbraak geweest 
in Pequeri. Weinig mensen mochten er maar bij elkaar komen voor de begrafenis. 
Het was zo zwaar voor alle kinderen, maar vooral voor de kleintjes van haar huis. 
Zij zijn al uit huis geplaatst en nu werd hen weer een moeder ontnomen. 
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Afgelopen maand werden weer twee kinderen op de Sítio geplaatst, hun moeder 
leeft op straat als junkie.

Iets moois wat ik ook graag wil vermelden hier: dit jaar bestaat de Sítio alweer 
28 jaar. Die ‘verjaardag’ hebben we natuurlijk gevierd – maar vanwege het 
coronavirus alleen met kinderen en personeel. Normaal komt er tijdens de 
dankdienst ook altijd één van de ex-bewoners zijn/haar levensverhaal vertellen, 
nu kregen wij als verrassing een video met getuigenissen van zo’n 30 jongeren 
die op de Sítio hebben gewoond. Prachtig was dat. De tranen van dankbaarheid 
vloeiden rijkelijk.

En ten slotte: de kinderen van de Sítio hebben in juli tientallen vruchtbomen 
geplant die zij zelf elke dag bijhouden. Dat belooft een kleurrijk uitzicht te 
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worden, als de bomen eenmaal wat groter zijn. En wat is er mooier op een plek 
waar kinderen worden opgevangen dan zulke symbolen van hoop en groei?

Door de coronacrisis zal ik eind dit jaar niet naar Nederland komen en dat doet 
mij vreselijk veel pijn, want door jullie word ik altijd enorm gestimuleerd om door 
te blijven gaan met het werk van REMER. Meer dan ooit zal ik jullie steun nodig 
hebben om de kinderen en jongeren in Rio en Pequeri te blijven helpen.

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle steun, in welke vorm dan ook.

Met zeer vriendelijke groet,

Oetsia, Moises, Janine en Robert

Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.                                                       11/16



Column – Op bezoek in Antares

Rio de Janeiro, een warme zomerdag in januari, 2016. Het is vroeg, maar bij 
treinstation Central do Brasil kun je al over de hoofden lopen. Geen tijd om 
omhoog te kijken en de art deco-stijl van het gebouw te bewonderen; opletten 
en doorlopen. Forenzen, junks, gezinnen, straatverkopers en straatkinderen: de 
grote hal is een mini-kosmos met mensen van alle kleuren en gezindten. 

Ik zie Robert van verre aankomen en zwaai. We corresponderen al maanden, maar 
ontmoeten elkaar vandaag voor het eerst echt. Voor een roman en een serie 
journalistieke reportages in het kader van de Olympische Zomerspelen die over 
een paar maanden in Rio zullen plaatsvinden, heb ik lang onderzoek gedaan naar 
Brazilië. Ik schrijf over de dictatuur (1964-1985) die nog als een schaduw over 
het dagelijks leven hangt, over de corruptie, het politiegeweld en het racisme, 
de recessie en de politieke strijd die is ontstaan rond president Dilma Roussef 
(die enkele maanden later, vlak na de Spelen, in haar afzetting zou eindigen). 
En over de onderdrukkende maatregelen die rond het megasportevenement 
tegen de meest kwetsbaren worden genomen. In de straatprotesten worden 
de Olympische Spelen niet voor niets os jogos da exclusão genoemd – de 
uitsluitingsspelen. Zo worden hele stadswijken ‘schoongeveegd’. Met grof geweld 
worden straatkinderen weggejaagd van de enige plek die ze als thuis kennen en 
waar liefdadigheidsorganisaties hen nog weten te bereiken, zodat toeristen uit 
de hele wereld zometeen ongestoord van hun Olympische vakantietripje kunnen 
genieten. De kinderen worden steeds verder van het stadscentrum verdreven 
tot ze aan de uiterste rafelranden belanden, in sloppenwijken waar alleen nog 
mensen als Robert Smits, met zijn organisatie REMER, actief is. Vandaag neemt 
Robert mij en mijn man Joris mee naar zo’n sloppenwijk een uur westelijk met de 
trein: Antares. 
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We stappen uit in een andere wereld. Via een betonnen loopbrug, waar Robert een 
week eerder nog achter de bielzen lag te schuilen voor een vuurgevecht, naar de 
nauwe ingang van een wijk ter grootte van een gemiddeld Nederlands dorp, maar 
dan zonder drogist of huisartsenpraktijk. Hier geen trapsgewijze, kleurrijke huizen 
op een groene berghelling, zoals de meeste buitenlanders zich favelas voorstellen, 
maar een stoffige, droge vlakte volgebouwd met huisjes van stalen golfplaten. 
Gedrieën wandelen we over de hoofdweg, terwijl we Roberts instructies in acht 
nemen. Niet omkijken, niemand aanstaren, normaal doen. Een simpele opdracht, 
als er geen gewapende tieners op crossmotoren om je heen zouden cirkelen. Om 
de zoveel honderd meter zijn er tafels met drugs en stapels geld. Er worden hier 
goede zaken gedaan. 

We slaan af en via een labyrint aan tunnels tussen de huisjes komen we uit bij 
Roberts trots: het wijkcentrum en het voetbalveld. Het is vakantie en om de 
kinderen van Antares van straat te houden, hebben de begeleiders van REMER 
een activiteitenprogramma in de sporthal bedacht. Joris gaat voetballen met de 
jongens en de meiden doen giechelend mijn haar. Het is bloedheet binnen en het 
zweet loopt in straaltjes langs mijn gezicht. Als ik vertel dat ik uit Holanda kom, 
vraagt een meisje of dat in de Zona Sul is, het zuiden van Rio waar de rijke wijken 
liggen, zoals Ipanema en Copacabana. Het Holland Heineken House ligt er ook, in 
Leblon – de buurt met de hoogste vierkantemeterprijs van heel Latijns-Amerika. 
De Olympische filosofie van verbroedering geldt voor een select gezelschap. De 
Zona Sul in hun eigen stad is voor deze kinderen net zo ver weg als Nederland, en 
die gedachte raakt me. Robert en zijn onvermoeibare medewerkers geven deze 
kinderen een voetje, zodat ze net over de golfplaten daken van Antares kunnen 
kijken. Zodat ze zicht krijgen op een horizon die het ook de moeite waard maakt 
naar school te gaan, uit de criminaliteit te blijven en een beter leven op te bouwen.

 

Ik heb nog steeds contact met Robert en voel me verbonden met zijn belangrijke 
werk. Sinds ons bezoek is Brazilië onder president Bolsonaro verder weggegleden 
in economische malaise en geweld. De favelas zijn brandhaarden van Covid-19, 
mensen hebben massaal hun banen verloren en door de afwezige overheid 
versterken drugbendes en milities hun greep. Robert mag vanwege de pandemie 
niet naar Nederland reizen, maar wij kunnen er vanuit Nederland wel voor zorgen 
dat de mensen van REMER overeind blijven. Wij voelen ons dit jaar misschien wat 
in onze bewegingsvrijheid beperkt, maar de kinderen waarvoor zij zich inzetten 
zitten altijd in lockdown. Door Robert te steunen creëren we het kleine beetje 
horizon dat nodig is.

Roxane van Iperen
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Like onze pagina! 
www.facebook.com/helpmijleven

Nieuwsbrief jaargang 34, nr. 125: oktober 202014/16

Bestuur ‘Help mij leven’
Mw. M. Kloosterman           (voorzitter)
Mw. M. van der Wenden        (secretaris)
Dhr. R. Overkamp                  (penningmeester)
Dhr. P.G. van Baalen
Dhr. A. Gunnink
Dhr. A. Kievit
Mw. C.M. Oostenbrink - Pronk 
Mw. C. Th. Smits 

© Copyright 2020

Niets uit deze uitgave mag worden verveel- 
voudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, Internet of welke 
andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke 
toestemming van stichting ‘Help mij leven’.

Postadres REMER
Sítio Shalom
Estrada Pequeri-Bicas km2
cep. 36.610-000 Pequeri (MG)
Brazilië

Contact
Informatie en adresgegevens

Coördinatie vrijwilligers
Dhr. B. van Workum
E-mail: vrijwilligers@helpmijleven.org

Secretariaat 
Postbus 155 
2665 ZK  Bleiswijk 
Telefoon: 010-4209181

E-mail: mail@helpmijleven.org 

Website: www.helpmijleven.org

www.facebook.com/helpmijleven

Giften t.n.v. stichting ‘Help mij leven’  
IBAN  NL 23 RABO 0 1076 14 642 



Gemakkelijk geld overmaken

Graag maken wij u attent op de mogelijkheid om periodiek een vast bedrag naar de stichting 
over te maken. Het voordeel daarvan is dat u er geen omkijken meer naar heeft. 

Wilt u het werk van REMER en Sparta structureel ondersteunen, vul dan de machtiging 
onderaan deze pagina in en stuur deze per post of e-mail naar het secretariaat van de 
stichting. U kunt uw betaling uiteraard altijd stopzetten wanneer u dat wenst: een bericht 
aan het secretariaat is voldoende. Als vaste donateur van stichting ‘Help mij leven’ 
ontvangt u (indien u daar prijs op stelt) drie keer per jaar onze nieuwsbrief.

Afschrijvingen

Maandincasso: rond de 30e van de maand 
Kwartaalincasso: 30 maart, 30 juni, 30 september en 30 december 
Halfjaarincasso: 30 juni en 30 december   

 Sturen aan: stichting ‘Help mij leven’ - Postbus 155 - 2665 ZK - Bleiswijk

Ik ondersteun het werk in Brazilië met een financiële bijdrage, daarom stuur ik de onderstaande 
machtiging op. Ik ontvang drie keer per jaar de nieuwsbrief van stichting ‘Help mij leven’.

Ondergetekende, 
Naam en voorletters  ________________________________________________

Adres   ________________________________________________
 
Postcode & woonplaats ________________________________________________

Email-adres  ________________________________________________

IBAN Rekeningnummer NL   _____________________________________________

verleent hiermee tot wederopzegging machtiging aan stichting ‘Help mij leven’ om €  __________ (euro) 
eenmalig / per maand / per kwartaal / per jaar*  van  bovenvermelde rekening af te schrijven. 

De nieuwsbrief ontvang ik graag per post/digitaal*

 

Datum:  ________________________                 Handtekening: ________________________________

*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
 • stichting ‘Help mij Leven’ om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om   
 een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het werk onder de straatkinderen in Brazilië;
 • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de   
 opdracht  van stichting ‘Help mij Leven’.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incassant ID stichting Help mij Leven: NL29ZZZ411734790000 Kenmerk machtiging: HML  - < donateursnummer  >
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