Koop een kerstpakket voor de allerarmsten!
Beste donateur,
Voor velen zullen de feestdagen er dit
jaar anders uitzien dan normaal. Door
het coronavirus hebben we allemaal te
maken met beperkingen. Tegelijkertijd:
we hebben een dak boven ons hoofd en
vaak de ﬁnanciële middelen om er het
beste van te maken.
Voor de allerarmste bewoners van
Rio de Janeiro is dat anders. Door
de economische gevolgen van de
coronapandemie is het aantal mensen
dat op straat leeft dit jaar enorm
toegenomen. Mensen verliezen hun
baan, kunnen de huur niet meer betalen,
worden hun huis uitgezet. In Rio de
Janeiro leven nu duizenden mensen op
straat. Ook gezinnen. Ook kinderen.

Robert Smits probeert met zijn team
deze mensen te helpen door o.a.
maaltijden uit te delen. Honderden
gezinnen die geen huis meer hebben,
leven inmiddels – onder erbarmelijke
omstandigheden – in een paar
leegstaande fabriekspanden in het
centrum van Rio. Ook deze gezinnen
worden door Robert en zijn team
ondersteund. Een druppel op een
gloeiende plaat, misschien.
Maar het is een begin.
We organiseren een speciale kerstactie
om deze allerarmste bewoners van
Rio de Janeiro rond de feestdagen een
hart onder de riem te steken – op een
hele concrete manier. Doel is om 100
gezinnen die in de fabriekshallen leven
een kerstpakket te geven. Helpt u mee?

Een kerstpakket kost € 35. Wat er in
zo’n kerstpakket zit? Geen kaasplankje,
geen bonbons, geen dure wijn. Wel
hygiëneproducten zoals tandpasta en
zeep. En levensmiddelen zoals rijst,
bonen en meel. Heel basale producten,
maar – letterlijk – broodnodig.
We danken u heel hartelijk voor uw
steun. En we wensen u en uw geliefden
hele mooie feestdagen toe!

Bestuur stichting Help Mij Leven

Retouradres Stichting ‘Help mij leven’
Postbus 155 2665 ZK Bleiswijk

Doe mee aan de kerstactie!
Het doel van onze kerstactie: maar liefst
100 gezinnen blij maken met een kerstpakket
ter waarde van € 35. Wilt u de allerarmste
bewoners van Rio de Janeiro een hart onder
de riem steken? Steun dan onze kerstactie –
en help ons om het streefbedrag van
€ 3500 bij elkaar te krijgen.
Betaal mee aan een kerstpakket
– via bankoverschrijving
U kunt eenvoudig een bedrag naar keuze
overmaken naar stichting Help Mij Leven:
Rekeningnummer: NL23 RABO 0107614642
Onder vermelding van: kerstactie 2020
Betaal mee aan een kerstpakket – via Ideal
Doet u liever een donatie via Ideal? Ga dan naar
www.helpmijleven.org/doneren/. Daar kunt u een
bedrag naar keuze overmaken. U kunt daar ook
het speciﬁeke doel vermelden: kerstactie 2020.

Muito obrigado e feliz Natal!

