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Stichting ‘Help mij leven’ geniet het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, uitgegeven
door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Stichting ‘Help mij leven’ vindt het
belangrijk om regelmatig te worden getoetst door een onafhankelijke en betrouwbare
instantie. Zo kunt u als donateur er zeker van zijn dat wij voldoen aan de criteria van
transparantie en goed bestuur.

Bestuursmededelingen

Beste donateur,

In deze laatste nieuwsbrief van 2019 blikken we terug op een jaar waarin heel
mooie dingen gebeurd zijn. De vrijwilligersgroep 2019, bijvoorbeeld, heeft een
mooie en indrukwekkende reis gemaakt naar Brazilië. Wat is het hartverwarmend
om te zien dat er weer een groep enthousiaste Nederlanders is geweest die een
aantal vakantieweken heeft opgeofferd om de handen uit de mouwen te steken
bij de projecten van REMER in Rio de Janeiro en Pequeri. Elders in deze nieuwsbrief
leest u er alles over.
Ondertussen worden er alweer plannen gemaakt voor een nieuwe vrijwilligersreis
in 2020. Team Noord is druk in de weer om dat mogelijk te maken! Meer hierover
leest u in de update van Team Noord in deze nieuwsbrief.
En natuurlijk praat Robert Smits u bij in zijn ‘Brief uit Brazilië’. Daarin onder meer
aandacht voor het prachtige voetbalschooltje Escolinha Feyenoord dat eerder
dit jaar door REMER is opgericht in favela Faz Quem Quer (Rio de Janeiro). Wat is
het fijn om te merken dat dit project zo succesvol is: een geweldige uitlaatklep
voor de kinderen, waar ook de volwassen bewoners van Faz Quem Quer erg blij
mee zijn! Voor Robert is Escolinha Feyenoord natuurlijk een project met een
gouden randje, aangezien het voetbalschooltje vernoemd is naar zijn favoriete
voetbalclub (iets wat overigens ook in De Kuip niet onopgemerkt is gebleven: het
officiële Feyenoord Magazine wijdde eerder dit jaar een fraaie reportage aan het
werk van Robert in Rio de Janeiro).
Ook geeft Robert in zijn brief een update over de geplande verhuizing van de
activiteiten van Sítio Shalom in Pequeri naar het naburige stadje Bicas. We
zijn blij dat de hulp aan Braziliaanse kinderen in nood doorgaat – dankzij het
team van REMER in Brazilië, dankzij onze vrijwilligers en dankzij u als donateur!
We hopen dat we ook in 2020 weer op uw steun mogen rekenen.
Feliz Natal e um próspero ano novo!
Namens het bestuur van stichting Help Mij Leven,
Marieke Oostenbrink, voorzitter
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Brief uit Brazilië
Beste vrienden,
Zoals voorspeld, doodde de politie in de afgelopen tien maanden alleen al in Rio
1.500 mensen, een vreselijk record in negatieve zin! Meestal zijn dit jongeren
die aangesloten zijn bij drugsbendes. Ook onschuldige kinderen komen om door
verdwaalde kogels. Met een paraplu, wandelstok of boor durf je niet meer door
de favela te lopen. De wreedheid aan beide kanten neemt toe. Laatst was te zien
op Youtube hoe zeven gemartelde jongeren aan de varkens werden gevoerd. Ik
vroeg een paar maanden geleden aan een jongen van 14 waarom hij gewapend
op een uitkijkpost stond. “Ik heb geen vader, een moeder die ziek is en vier kleine
broertjes en zusjes. Er is niets te eten. Op deze manier kan ik een paar borden eten
per dag kopen”. Vijf dagen daarna kreeg hij de kogel. In de 33 jaar dat ik in Rio
ben, zijn daar bijna 200.000 mensen vermoord en er worden ieder jaar nog eens
3.000 mensen vermist. Verder trekken de paramilitaire milities steeds verder op.
De drugsbendes worden de favela’s uitgejaagd en de bevolking moet daarvoor
beschermgeld betalen. Zolang de corruptie niet wordt aangepakt en de sociale
werken, scholen, en gezondheid niet de favela’s intrekken, zal deze oorlog niet
ophouden.
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REMER Rio - Samenwerkingsverband met Sparta Esporte Clube (Favela Morro da Providência)
Petroleo, de trainer van Sparta, werkt al 21 jaar bij de club. Daarvoor voetbalde hij
daar als jongen en daarna deed hij de studie Lichamelijke Oefening. Onafgebroken
werkt hij voor de club. Op de avonden werkt hij met 250 jongens en meisjes in
verschillende leeftijdsgroepen in het clubgebouw. Ook is hij op zaterdag overdag
actief op verschillende plekken in Rio met allerlei toernooien. Hij kent ongelofelijk
genoeg alle namen van de kinderen en aait hen over de bol als zij weer vertrekken.
”Hoe is het met die jongen die eens door een slang werd gebeten tijdens het
vakantiekamp?, vroeg ik, “Die is nu taxichauffeur, hij woont in een betere wijk en
heeft een gezin”, antwoordt Petroleo. Ook als ik andere namen noem, weet hij zich
deze kinderen feilloos te herinneren. Heerlijk om te horen dat het zo goed gaat
met vele honderden kinderen die hier de afgelopen 32 jaar hebben gevoetbald.
Heeeel soms vergeet hij wel eens wat. Ik liep met een groep Nederlanders in
het donker de favela binnen om te voetballen en ik had Petroleo gevraagd de
uitkijkposten van de drugsbende te waarschuwen dat wij eraan kwamen, maar
dat was hem ontglipt. Met als gevolg dat wij ineens in de loop van het pistool
keken van een zenuwachtige puber. Gelukkig herkenden de soldaten achter hem
ons zodat alles goed kwam. Net een paar uur daarvoor waren twee jongens uit de
wijk vermoord. Behalve het sociale werk kijkt Petroleo ook naar de talentjes, die
hij naar voetbalscouts stuurt en die nu bij verschillende jeugdelftallen spelen.

REMER Rio – Escolinha Feyenoord FQQ (Favela Faz Quem Quer)
Dit voetbalschooltje is een succes in de wijk. Als ik een ouder was, dan zou ik
mijn kinderen daar echter niet laten voetballen, omdat het veld naast het plein
ligt waar veel drugssoldaten zijn. Regelmatig moeten de kinderen tegen de
achtermuur dekking zoeken, omdat dat de meest veilige plek is als de kogels door
de lucht suizen. Maar de kinderen die hier komen, hebben deze plek het hardst
nodig. Het zijn kinderen die thuis weinig aandacht krijgen en die makkelijk ten
prooi vallen aan criminelen.
Er zijn de afgelopen tijd veel kleine wonderen gebeurd. Wij hadden geen geld voor
lunch na het sporten, totdat iemand zich opeens spontaan aanbood om de lunch
te regelen. De twee voetbaldoelen die we gebruikten, waren zo verschillend dat
het ene 30 cm hoger was dan het andere. Toen kreeg ik opeens een telefoontje
uit Nederland met de vraag of ik voetbaldoelen nodig had!! Van een ander kregen
kinderen shirts om thuis aan te doen, zodat ze herkenbaar en trots naar de
training kunnen komen. Het mooie veld schitterde tussen de stenen huisjes. De
bewoners waren zo trots dat zij spontaan een heel weekend lang gewerkt hebben
om rond het veld prachtige muurtekeningen te maken. Wij hebben onze missie
een beetje aangepast zodat de groepen kunnen worden verkleind van 25 naar 16
kinderen. Alle kinderen hebben traumatische ervaringen. Hun koppie zit vol met
dingen die zij willen vertellen, maar daarvoor is tijdens het voetballen vaak geen
tijd. Daarom nemen wij in 2020 een maatschappelijk werker in dienst die met de
kinderen gaat praten en die eventuele problemen op kan lossen.
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Er zit al maanden lang een zwangere vrouw op de tribune, die haar 8-jarige dochter
begeleidt. Een aantal dagen was het meisje ziek en toen ben ik een kijkje gaan
nemen. Bleken zij in een krot van 2 bij 3 meter te wonen zonder water. Met hulp
hebben wij nu een wc/douche gebouwd met stromend water.
Met behulp van de Brasil-groep 2019 hebben wij aan de zijkant van het voetbalveld
een nieuwe tribune gebouwd die beter toegankelijk is en uit de zon ligt. Wij wachten
nog steeds met spanning af of er geld komt om daarnaast een veilige zaal te
bouwen en we willen graag de overdekking van het stenen speelveld bouwen,
zodat er ook gevoetbald kan worden als het regent.

REMER Rio - Universo Cultural (Favela Salguero)
Veel lagere scholen bij de favela’s hebben weinig computers. Zo heeft REMER in
deze favela één zaaltje waar 100 kinderen computerles krijgen in de middaguren
na school. Iedere leerling krijgt twee keer in de week twee uur les. Ook is er na
afloop lunch. De katholieke kerk heeft ons een ruimte aangeboden boven de kerk
waarin twee ruime activiteitenzalen zijn, twee toiletten en een keuken. Als de
exploitatiekosten voor 2020 rond komen, hopen wij hier natuurlijk gebruik van
te maken.
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REMER Rio - Universo Cultural (Favela Antares)
Ja hoor, gelukt! Gabriela (16 jaar) is als één van de vijf uit de staat Rio gekozen om
in de hoofdstad Brasilia op het Landelijk Congres te debatteren over de Rechten
van het Kind. Zij weet als geen ander wat het is om te leven in een favela waar de
mensen alle rechten zijn ontnomen. Zij weet dit goed te vertellen, want daarna
moet zij weer terug naar de favela. Het team van Antares, dat twee jaar geleden
startte met de praatgroepen, is natuurlijk zo trots als een pauw.
De 110 kinderen die de middagen hier volgen met bijlessen, handvaardigheid en
computerlessen gaan weer de zomervakantie in. In de maand januari is het werk in
Antares gesloten. Het was een jaar met veel activiteiten gericht op eigenwaarde,
milieu, vrede en samenwerking. Wij hebben boven op onze jongerenruimte een
nieuwe zaal gebouwd waar volgend jaar onderwijs gegeven zal worden speciaal
aan autistische kinderen en/of muziek.

REMER Rio - Samara Esporte clube (Favela Antares)
Twee van onze leraren hebben een cursus gevolgd, betaald door de VN, om
sportlessen te geven aan homoseksuele en misbruikte meiden tussen de 14 en
17 jaar. Dit is een minderheidsgroep in de favela’s die zich steeds meer afsluit.
Als alles goed verloopt, zal de VN ook de salarissen van deze leraren betalen.
Ons zandveld wordt wekelijks gebruikt door 120 kinderen en jongeren. Eén van de
jongeren, die altijd uitblonk op het doel, studeert nu lichamelijke opvoeding aan
de universiteit door een beurs vanuit Nederland. Toen wij verleden jaar kandidaten
zochten voor een beurs, waren er weinig gegadigden. Na het voorbeeld van John
Wesley zien de jongeren dat er echt een kans is op een opleiding en geloven zij
erin dat hun droom bewaarheid kan worden.

REMER Minas - Sítio Shalom (Pequeri)
Hoe gaat het met de plannen voor de boerderij? Jullie wisten al dat wij het
opvangwerk om financiële en educatieve redenen naar Bicas gaan verhuizen.
Meteen nadat we dit besloten hadden, kregen wij bericht van UNESCO dat een
project (dat een jaar eerder ingediend was) goedgekeurd was. Dit betekent dat
100 kinderen in risicosituaties een ochtend of middag naar de boerderij komen
voor speciale programma’s. Zij worden door de gemeente waar de kinderen
vandaan komen, gebracht. Dit gaat gebeuren op het achterste gedeelte waar alle
huizen, het sportveld, de eetzaal en cursusruimte staan. Ook onze eigen kinderen
kunnen daarvan gebruik maken. Deze steun is voor twee jaar en verder krijgen
wij een nieuwe schoolbus waar 16 kinderen in kunnen. Ook mag de cursusruimte
geheel worden opgeknapt. Geweldig nieuws. We gaan hier in januari 2020 mee
beginnen.
Om te beginnen hebben wij het voorste gedeelte van de Sítio (10 hectare) te
koop gezet. Verschillende makelaars zijn langs geweest. We hebben de beste
er op een woensdag uit gekozen en een afspraak gemaakt voor vrijdag om het
contract te krijgen.
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Op donderdag krijg ik een telefoontje van vrienden die spontaan vragen of ze dit
land mogen kopen. Het klonk zo overtuigend dat wij de makelaar direct hebben
afgezegd. Na een maand kwam het echtpaar vier dagen op de Sítio en ze gingen
naar huis met het idee dat de hele koop doorgaat. Wij worden buren. Wat waren
wij blij, zo maar verkocht. En het geweldige is dat wij de oprijlaan gewoon mogen
gebruiken.
Met een gedeelte van het geld gaan wij volgend jaar in Bicas de twee woonhuizen
bouwen precies op de manier waarop wij het willen hebben. Dus als de bouw
meezit, hopen wij begin 2021 daarheen te verhuizen. De rest van het geld zetten
wij op een rekening waarvan de rente (bij ons 6,5%) naar de exploitatiekosten
gaat. Wij zijn nu bezig om ons terrein verder te bebossen, zodat we het kunnen
gebruiken als vakantiekamp voor de kinderen uit de favela’s waar wij werken.
Veder kunnen wij daar congressen organiseren en ook willen wij ons richten op
milieu en bewustwording bij scholen die ons bezoeken.
In augustus bestond de Sítio Shalom 27 jaar. We zijn nagegaan hoe het met de
247 kinderen is gegaan die de opvangboerderij hebben verlaten. 17 van hen leven
niet meer, met 27 gaat het niet zo goed, maar…met 203 kinderen gaat het heel
stabiel. Dat is meer dan 75%. Een veel hoger percentage dan het gemiddelde
weeshuis in Zuid Amerika haalt. Daar zijn wij dan ook heel trots op en we blijven
bidden voor de 27 jongeren die nog niet stabiel zijn en we blijven hen bijstaan.
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Alex van 8 jaar is het nieuwste kind bij ons. Op zijn rug zaten de littekens van
huiselijk geweld. In het begin was hij erg stil, huilerig en angstig. Na drie maanden
is hij helemaal opgeknapt. Hij voelt zich weer helemaal veilig.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor alle steun in het afgelopen jaar. Wij hebben
met z’n allen honderden kinderen kunnen helpen, die zonder jullie steun misschien
niet meer zouden leven. Een kans op een toekomst! In de naam van alle kinderen
en medewerkers wensen wij jullie allen een zeer gezegende Kerst en een gelukkig
en gezond 2020 toe.
Met zeer vriendelijke groet,
Oetsia, Moises, Janine en Robert
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Vrijwilligersgroep 2019 blikt terug

In december 2018 leek het er even op dat er geen vrijwilligersgroep naar Brazilië
zou vertrekken in 2019. Maar dat zouden wij toch niet laten gebeuren?! Al heel
snel vormden we een groep van uiteindelijk 9 mensen uit Grou, Wergea, Jirnsum
en Poppenwier. Alle 9 wisten we niet precies wat ons bezielde om ‘ja’ te zeggen,
maar we gingen er allemaal vol overgave voor.
Een uitgekookt plan
We waren (en zijn) een enthousiaste en fanatieke groep, zo bleek al snel.
Brainstormsessies over het verkrijgen van voldoende klusgeld leverden een
ambitieus plan op: er zou een benefietdiner worden georganiseerd. Chefkok
10/16
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van Landgoed Lauswolt, Kees Meinderts, zegde zijn medewerking toe, evenals
Landgoed Lauswolt en het Friesland College in Leeuwarden. Wat volgde was een
intensieve zoektocht naar vrijgevige ondernemers voor de ingrediënten van het
diner, gulle vrienden en familieleden die een plaats aan de tafel wilden betalen
en bereidwillige muzikanten om het diner een muzikale omlijsting te geven. Het
heeft wat voeten in aarde gehad, maar chefkok Kees Meinderts heeft op 3 juni
– met de aanstormende topchefs van het Friesland College – een fenomenale
avond neergezet voor 120 gasten.
We hebben die avond een prachtig bedrag opgehaald. Daarmee vertrokken we
op 16 juli richting Rio de Janeiro. De eerste week sliepen we in huize Betania,
het pand van REMER in hartje Rio. ’s Nachts hoorden we vele schoten. Bij het
inrijden van de favela’s moesten de raampjes van de auto open, bij het invallen
van de duisternis de koplampen uit en een lampje in de auto aan. Zo werden we
geconfronteerd met een wereld die we daarvoor niet kenden.
Het was voor ons een zeer bijzondere ervaring om mee te mogen bouwen aan de
projecten in de favela’s. Zo hebben we daadwerkelijk gebouwd aan een kerk in
Faz Quem Quer waar overdag vechtsportlessen worden gegeven voor de kinderen.
Daarnaast hebben we in Antares druk geschilderd, verf geschraapt en geplamuurd
om het muzieklokaal af te krijgen.
Verschillen tussen favela’s
Het was ook bijzonder om de verschillen te ervaren tussen de favela’s. Met
name in Antares, waar de militie (maffia-achtige groepering waar onder meer
ex-politieagenten deel van uitmaken) de macht van de drugsbendes heeft
overgenomen, is iets van schijnbare rust ontstaan. Deze favela voelde hierdoor
voor ons vreedzamer. Maar ook in Antares stond op iedere straathoek iemand
(gewapend) op de uitkijk. En we hoorden de verhalen van Robert die bevestigden
dat je in deze wijk evenmin gevrijwaard bent van (be)dreiging.
Bevlogen
Naast het werk dat wij deden hebben we ook in verschillende favela’s het werk
van REMER met eigen ogen mogen zien. Steeds weer werden we geconfronteerd
met de rauwe kant van het leven in een favela, vol angst en ellende. Maar wat is
het dan imponerend om de sprankjes hoop te zien in de favela’s waar REMER aan
het werk is: lichtpuntjes in het donker. Steeds weer ontmoetten we fantastische
bevlogen mensen die dominee, sportcoach of leraar zijn maar ook als opzichter
fungeren, de juiste verhoudingen voor het beton kennen of ergens een bus vol
nieuw grint weten te regelen.
Brazilië: voetballand
En overal waar we kwamen zagen we kinderen voetballen. Ook dan ontmoetten we
weer bijzondere mensen die met zoveel overgave en positiviteit met de kinderen
aan het sporten waren. Natuurlijk hebben we zelf vaak meegevoetbald. Tevens
hebben we als team meegedaan met het eerste voetbaltoernooi voor volwassenen
dat REMER organiseerde in favela Faz Quem Quer bij de kersverse sportclub
Feyenoord. Teams uit verschillende favela’s streden hier om de enorme beker en
Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.
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de eer. Pastor Alex imponeerde ons hier met zijn voetbalspel. Wij speelden tegen
een nog relatief onbekend team uit een nabijgelegen favela en gingen met slechts
5-8 de boot in. Een hele bijzondere ervaring: de spanning van de wedstrijd maar
zeker ook de spanning tussen de rivaliserende teams, met een publiek dat voor
een groot deel bestond uit drugsbendeleden. Soms zelfs zichtbaar met wapens.
Bizar maar vooral indrukwekkend.

Sítio Shalom: oase van rust
Vanuit de hectiek van de miljoenenstad Rio de Janeiro belandden we op 24 juli
op woonboerderij Sítio Shalom in Pequeri. Een oase van rust. Niet dat we ons
hoefden te vervelen: nog diezelfde middag gingen we aan het werk want ook hier
lag een lange lijst met klussen voor ons klaar. Slopen, metselen, plamuren, verven,
een hek of een veranda aanleggen maar ook de belijningen van een sportveld:
wij draaiden onze handen er niet meer voor om. Op de Sítio leerden we kinderen
kennen die daar tot hun 18e jaar kunnen wonen. De verhalen over hen raakten ons
diep: mooie kinderen met zulke vreselijke ervaringen. Iedere dag hadden we vanaf
het einde van de middag een programma voor de kinderen. We begonnen steeds
met boksen en bootcamp en daarna frisbee-en, tafeltennissen, bingo, vissen of
tai chi. Ook een heus voetbal- en volleybaltoernooi zijn de revue gepasseerd. En
een avond met koekhappen en pannenkoeken bakken hoorde er ook bij.
12/16
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Naar huis met nieuwe inzichten
Op de laatste dag hebben we heel wat knuffels, omhelzingen en kussen
uitgewisseld met de kinderen en hun begeleiders. Hier een daar werd een traan
gelaten. Een emotioneel afscheid van kinderen die we iets beter hebben leren
kennen, waar we mee hebben gespeeld, gelachen, gepraat en gesport. En behalve
‘onze’ kinderen (want dat zijn ze ondertussen geworden) lieten we de sítio achter
ons, de favela’s in Rio en al die mensen die we hebben mogen ontmoeten en die
ons geraakt hebben. We lieten Robert en REMER achter. Maar we gingen naar huis
met nieuwe inzichten en perspectieven. En vele ervaringen rijker…
Vrijwilligersgroep 2019

Nieuws van Team Noord
U heeft op de vorige pagina’s kunnen lezen over de indrukwekkende ervaringen
die de vrijwilligersgroep van 2019 heeft opgedaan tijdens de werkvakantie in
Brazilië afgelopen zomer. Ondertussen zijn bij Team Noord de voorbereidingen
al in volle gang voor een nieuwe werkvakantie in 2020!
In oktober is er een informatieavond geweest voor de vrijwilligersgroep
die in 2020 op werkvakantie gaat. Daar hebben zich veel belangstellenden
aangemeld! Eerder deze maand hebben zij persoonlijk met Robert gesproken
en hebben we gehoord wie er daadwerkelijk meegaan. Oftewel, de tickets
kunnen worden ingekocht! De werkvakantie zal weer eind juli/begin augustus
plaatsvinden. Mocht er nog belangstellenden zijn, dan kunnen die zich melden
bij Matty Kloosterman: matty@helpmijleven.org.
Begin december vond er een prachtig stamppotbuffet plaats in Garyp. Een
kleine 80 gasten genoten van heerlijke stamppotten en konden hierna luisteren
naar Roberts indrukwekkende en confronterende verhalen. Na afloop was er
gelegenheid om vragen te stellen.
De zaterdag daarop was er een Vesperviering in de Sint Piterkerk in Grou. Dit
was een mooie dienst met veel ruimte voor inbreng van iedereen die aanwezig
was. De volgende morgen was de kerkdienst in De Morgenster in Leeuwarden
gewijd aan stichting Help Mij Leven. Robert werd tijdens de dienst geïnterviewd
door Sanne Leegstra en na de dienst was er gelegenheid om hem te ontmoeten.
Ook de collecte tijdens de dienst was bestemd voor de stichting.
Diezelfde dag was er een Top2000-dienst in Eernewoude. Gerard Rinsma
kent Robert al 30 jaar. In die jaren heeft hij de opbrengsten van zijn werk
als straatmuzikant altijd aan Help Mij Leven gedoneerd. Maar behalve
straatmuzikant is Gerard ook dominee en verzorgt hij al een aantal jaren
Top2000-diensten. Daarin wordt hij bijgestaan door de zeskoppige band Grace.
Met nummers van De Dijk, The Scene, Doobie Brothers, Bruce Springsteen,
Santana, U2, de Beatles en Avicii was het een bijzonder en vurig concert!
Matty Kloosterman, Team Noord
Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.
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Like onze pagina!
www.facebook.com/helpmijleven

Contact

Informatie en adresgegevens

Bestuur ‘Help mij leven’

Secretariaat

Mw. C.M. Oostenbrink•Pronk (voorzitter)
Mw. M. van der Wenden
(secretaris)
Dhr. R. Overkamp
(penningmeester)
Dhr. P.G. van Baalen
Mw. M. Kloosterman
Mw. C. Th. Smits
Dhr. A. Kievit

Postbus 155
2665 ZK Bleiswijk
Telefoon: 010-4209181

Giften t.n.v. stichting ‘Help mij leven’

Coördinatie vrijwilligers

IBAN NL 23 RABO 0 1076 14 642

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

Postadres REMER
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Sítio Shalom
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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 >

DRUKWERK

www.helpmijleven.org

Onjuist geadresseerd?

_______________________________________

_______________________________________

______________________

Adres:

Postcode & woonplaats:

Naam:

Verhuisd, adres onbekend
Verhuisd, nieuwe/juiste adresgegevens:

Wilt u dan onderstaande gegevens invullen en de omslag van deze
nieuwsbrief retourneren naar het onderstaande adres?



Bedankt!

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

