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Bestuursmededelingen 

Beste donateur, 

Het zijn vreemde tijden – in Nederland, maar minstens zozeer in Brazilië. De 
Braziliaanse president Jair Bolsonaro mag het coronavirus afdoen als een 
‘gripezinha’ (een griepje), een groot deel van de Braziliaanse bevolking weet wel 
beter. Voor de bewoners van de favela’s in Rio de Janeiro vormt het virus mogelijk 
een nog grotere bedreiging dan voor de bewoners van welvarendere wijken. In de 
favela’s wonen veel mensen dicht op elkaar in kleine ruimtes. Hygiëneproducten 
zoals zeep zijn schaars en de watervoorziening is onbetrouwbaar, waardoor trouw 
handenwassen niet altijd zo eenvoudig is. Naast de gezondheidsrisico’s is er de 
economische impact: veel (toch al arme) favelabewoners verdienen hun geld als 
dagloners en hebben sinds de ‘lockdown’ nauwelijks inkomsten.

Toch gebeuren er in deze moeilijke tijd ook hele mooie dingen. Zoals de Facebook-
actie die Robert Smits eind maart opzette om aandacht te vragen voor armlastige 
gezinnen die kampten met een nijpend gebrek aan hygiëneproducten. Aan de 
noodoproep van Robert werd massaal gehoor gegeven. Dankzij uw en jouw gulle 
giften konden meer dan 200 gezinnen in de favela’s Faz Quem Quer en Antares 
worden voorzien van hygiëneproducten én voedselpakketten. In Roberts bijdrage 
aan deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Ten slotte: onder dit voorwoord mist u wellicht een bekende naam: die van 
Marieke Oostenbrink, de bevlogen voorzitter van ons stichtingsbestuur. Na een 
voorzitterschap van vele jaren heeft Marieke aangegeven dat zij het graag wat 
rustiger aan zou willen doen. Per 1 januari 2020 is zij daarom teruggetreden 
als voorzitter. Aan mij de eer om het stokje van Marieke over te nemen. In 
die hoedanigheid wil ik Marieke namens het bestuur van Help Mij Leven heel 
hartelijk bedanken voor alles wat zij door de jaren heen heeft betekend voor 
ons als stichting in Nederland, voor Robert Smits in Brazilië en daarmee ook 
voor de Braziliaanse kinderen die door onze partnerorganisatie REMER worden 
ondersteund. We zullen Marieke enorm gaan missen in haar rol als voorzitter. 
Gelukkig blijft ze actief betrokken in het bestuur en bij het werk van Help Mij Leven. 

We zijn blij dat de hulp aan Braziliaanse kinderen in nood doorgaat – dankzij 
het team van REMER in Brazilië, dankzij onze vrijwilligers en dankzij jullie, 
onze donateurs! We wensen jullie, u en jou, gezondheid en sterkte toe in deze 
uitdagende tijd.

Namens het bestuur van stichting Help Mij Leven,

Matty Kloosterman, voorzitter 
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Brief uit Brazilië

Beste vrienden,

Ik schrijf deze brief vanuit Pequeri. We leven in het Covid-19 tijdperk en ik mag 
sinds 23 maart niet meer de grens van de deelstaat Minas Gerais over naar Rio 
de Janeiro. Ik zit in de risicogroep, want ik ben ‘boven de 60 jaar’. Dit betekent 
dat ik eigenlijk alleen met een masker voor naar de supermarkt en drogist mag. 
Toch ga ik bijna iedere dag naar de Sítio Shalom waar ik twee meter afstand houd 
van de mensen daar. Precies één dag na carnaval werd bekendgemaakt dat een 
Braziliaan in São Paulo besmet was geraakt met het virus Covid-19. Op 16 maart 
werden alle scholen, universiteiten, winkels, theaters en bioscopen gesloten en 
evenementen geschrapt. Transport werd flink verminderd. Iedereen moet zoveel 
mogelijk thuis blijven en het goed wassen van je handen met zeep en gel wordt 
ons door alle media ingeprent. Probleem is dat er bijna twee miljoen mensen in de 
favela’s in kleine huisjes wonen, vaak met heel veel mensen. Dus binnen blijven 
is er niet echt bij. Je handen wassen? Zeep is na vijf dagen in de nieuwe maand 
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meestal op en dan is er ook nog het probleem van water, dat er ook niet altijd is. 
Daarbij is ongeveer 80% van de favelabewoners dagloner. Niet werken betekent 
geen geld en dat betekent geen eten. Pas na twee weken kwam de regering met 
een plan om dagloners, werklozen en alle mensen die minder dan een minimum 
bedrag verdienen, drie maanden lang met 120 euro per maand te steunen. 

Vandaag, op 29 april, zijn er in Brazilië 79.000 besmettingen geteld en 5400 doden, 
waarvan bijna 800 doden in Rio. Er wordt bijna niet getest, volgens schattingen 
ligt het aantal doden in werkelijkheid drie maal zo hoog. De maanden mei en juni 
zullen het zwaarst worden. President Bolsonaro vertelde in het begin nog dat het 
maar om een ‘griepje’ ging. Daarna zei hij dat de mensen in de krottenwijken meer 
weerstand hebben omdat zij gewend zijn om vuil water te drinken, te zwemmen in 
het riool en onder slechte omstandigheden te leven. Het leek er even op dat hij 
gelijk had, want tot deze week constateerde men in de rijkere wijken de meeste 
besmettingen. Het virus begint nu echter ook toe te slaan in de favela’s. In het 
ziekenhuisje in Maré liggen 35 ernstig zieken zonder dokter en stapelen de lijken in 
de aangrenzende kamers zich op. Ook in Faz Quem Quer viel deze week het eerste 
slachtoffer. Feit is dat de winkeltjes in de favela’s open zijn en dat de straatjes nog 
steeds druk bezocht worden. De drugsbazen hebben wel een avondklok ingesteld. 
Na 19.00 uur moet alles sluiten en moeten de straten leeg zijn. Wie zich daar niet 
aan houdt, wordt gestraft. Zo hebben zij een aandeel in de strijd tegen het virus. 
Tegelijkertijd vraag ik mij af: denken zij dat het virus overdag niet komt, omdat 
zij daar met hun automatische geweren staan? 

Wij hebben niet alleen te maken met een gezondheidscrisis. President Bolsonaro 
vindt dat het land en de economie moeten blijven draaien. Hij voert een privé-
oorlog met de deelstaatgouverneurs die alles hebben gesloten. Om de politieke 
crisis te vergroten heeft hij de minister van Volksgezondheid ontslagen. De 
minister van Justitie heeft ontslag genomen. Ruzie in de politiek, terwijl er steeds 
meer slachtoffers bijkomen en de economie binnenkort een ramp zal zijn.

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

Na de zomervakantie begon trainer Petroleo met het geven van sportlessen. 
Bijna 200 kinderen doen mee met de lessen. Sommige teams doen mee aan het 
grootste favelatoernooi van Rio. De kosten worden betaald door de ouders van 
de spelertjes, die samen een transportplan opzetten zodat iedereen naar de 
verschillende favela’s kan worden vervoerd. Iets waar de kinderen enorm naar 
uitkijken. Er zijn vaak scouts van verschillende voetbalclubs aanwezig. Ook hebben 
voetballers van Feyenoord Ecolinha FQQ tegen Sparta gespeeld en minstens zo 
belangrijk: ze hebben gewonnen! De favela verlaten is een uitje dat bijna een 
vakantie voor hen is. Vreselijk genoeg is de club op 16 maart, net als de scholen, 
gesloten. 

Van de week is de grootste drugsbaas van de Providencia gestorven. Hij was daar 
al sinds 1994 de grote baas. Er is in de favela en in de straten daaromheen een 
rouwperiode afgekondigd van vijf dagen. Alle winkels moeten gesloten blijven. 
Momenteel leeft de angst dat er een onderlinge strijd zal ontbranden, die uit zal 
moeten maken wie de macht overneemt. 
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REMER Rio – Escolinha Feyenoord FQQ (Favela Faz Quem Quer)

In de maand januari waren alle werknemers van REMER-Rio vrij vanwege de 
zomervakantie en in februari begonnen alle activiteiten weer in de favela. De 
sportleraar is weer begonnen, net als in 2019, maar dit jaar werd hij vergezeld 
door een maatschappelijk werker. Door de heftige confrontaties tussen politie 
en drugsdealers leven de kinderen in een oorlogssituatie en ontwikkelen zij 
stressstoornissen doordat ze constant blootgesteld worden aan fysiek geweld 
en bedreigingen. Juan, met 7 jaar de jongste van de club, zag hoe zijn broer van 
19 voor het huisje vermoord werd. Zijn andere twee broers zitten, net als zijn 
vader, in de gevangenis. Op het veld heeft hij het hoogste woord, maar hij maakt 
bijna geen wedstrijdje af. Maatschappelijk werker Lindinalva zit op de tribune en 
luistert naar de verhalen van de kinderen en probeert hun veerkracht te vergroten. 
Hoe deze kinderen zich ontwikkelen, wordt voor een groot deel bepaald door hun 
familie. Daarom bezoekt zij de families thuis. Zo zetten wij steeds weer een stap. 
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Op 9 maart hebben wij met een groot toernooi en met taart, limonade en dankgebed 
het éénjarig bestaan van het voetbalschooltje gevierd. Wat gaat de tijd hard! En 
wat is er veel gebeurd in dat ene jaar! Ook in deze wijk hebben wij moeten stoppen 
met de sportactiviteiten. Bij de strijd tegen het virus merkten wij dat de families 
geen schoonmaakmiddelen hadden zoals zeep, desinfectiemateriaal, wc-papier, 
enzovoort. Om dit voor 215 gezinnen in Faz Quem Quer en Antares voor elkaar te 
krijgen, hebben wij een facebookactie gehouden om EUR 2.520 in te zamelen. 
 Tot onze grote verrassing heeft deze actie EUR 8.102,50 opgeleverd! Zo konden wij 
voor diezelfde gezinnen ook voedselpakketten kopen, zodat zij in ieder geval die eerste 
moeilijke weken door konden komen waarin de regering en gemeente niets deden.  

Ons veld ligt op een veilige plek, maar tijdens schietincidenten moet toch iedereen 
beschutting zoeken achter een muur bij het veld. Verder hebben wij geen eigen 
ruimte om onze spullen op te slaan en geen toiletten. Een nieuwe zaal zal in 
juli gebouwd worden met hulp van Wings of Support van de KLM en een groep 
vrijwilligers uit Friesland. Op deze plek kan de maatschappelijk werker rustig – 
persoonlijk of in groepverband – met de kinderen praten. Op dit moment houden 
de twee maatschappelijk werkers contact met de kinderen en families door 
huisbezoeken af te leggen en er vooral op te wijzen dat zij thuis moeten blijven. 
In Brazilië is het heel gewoon dat oma of opa ook nog thuis woont.
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REMER Rio - Universo Cultural Antares (Favela Antares)

In 2018 zaten er nog 25 kinderen in onze klassen. Verleden jaar hebben we dit 
aantal teruggebracht tot 20 en dit jaar hebben wij gekozen voor 15 leerlingen per 
klas, om zo intensief mogelijk aandacht te kunnen geven aan de kinderen. Op dit 
moment is de favela rustig wat geweld betreft, omdat de militie (soort maffia) 
hier de baas is en de politie zich niet meer laat zien. Voor deze veiligheid moet 
de bevolking wel betalen. De drugsbende is weg en wij merken dat steeds meer 
kinderen naar school gaan. Het is veilig om je te bewegen en om op school te 
verblijven. De kinderen die naar het schooltje komen zijn meer dan ooit degenen 
die ernstige leer- en gedragsproblemen hebben, zoals Kai, wiens vader in de 
drugsbende zat. Zijn moeder was 15 toen hij geboren werd. In het gezin met ook 
een zusje van 6 jaar, dat ook op ons schooltje zit, was veel agressie en geweld. 
Verleden jaar moest de vader vluchten omdat de militie de macht overnam. Het 
gezin bleef achter zonder geld. Het gezin kreeg van de staat een voedselpakket 
ter waarde van EUR 70. Gelukkig kreeg de vader eind december vergeving van de 
militie en werd hij weer herenigd met zijn vrouw en kinderen. Ze waren dolblij.  
Hij werkte in een kapperszaak en het leek beter te gaan, tot het virus toesloeg en 
zij weer rond moeten komen met het weinige geld dat er is. Het lukt ze niet om de 
beloofde extra steun van de regering te krijgen, net als tienduizenden anderen die 
in lange rijen bij de banken staan. Onze pedagoge helpt ze hierbij. Een probleem 
is dat de militie alle winkels open wil houden, want anders verdienen zij niets 
omdat er niets af te persen valt. 

Stichting Latoer is verleden jaar begonnen om een aantal jongeren een kans te 
geven om te studeren met een beurs voor de universiteit. Daar zijn in 2020 twee 
jongeren bij gekomen. Ze studeren voor psycholoog, sportleraar, maatschappelijk 
werker en verpleegkundige.
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REMER Rio - Uni-Jovem (Favela Antares)

 In februari zijn wij in Antares gestart met het Project ‘Eén overwinning leidt tot 
meer overwinningen’, betaald door een tak van de VN, namelijk ONU Mulheres. 
De doelstelling is om een veilige plek te creëren voor meiden van 12 tot 18 jaar. 
Zij doen aan dans en voetbal en ontwikkelen vaardigheden voor het leven, 
zoals: leiderschap, positieve invloed en ‘empowerment’. In verschillende 
leeftijdsgroepen en middels een speelse methodologie, leren zij verschillende 
zaken die helpen om om te gaan met geweld en discriminatie en ze leren hoe ze 
economisch onafhankelijk kunnen zijn. Voorop staat hun veiligheid en welzijn, 
omdat zij in een wijk wonen waar de vrouw nog niet echt meetelt. In deze tijd 
van pandemie, heeft het team constant contact met de jeugd door diverse 
praatgroepen op internet. Wij proberen nu een aantal naaimachines te kopen, 
zodat deze jongeren maskers kunnen maken voor de bewoners van Antares. 
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REMER Minas Gerais - Sítio Shalom (Pequeri)

De verkoop van de Sítio had in april moeten plaatsvinden, maar door het virus 
konden Henk en Froukje niet afreizen naar Brazilië. Wanneer dit wel weer kan, 
weten wij nog niet, maar gelukkig blijven zij zeer enthousiast. Als alles goed gaat, 
kunnen wij in de tweede helft van dit jaar beginnen met de bouw van ons huis in 
Bicas, zodat de maandelijkse lasten volgend jaar aanzienlijk lager worden. 

In Pequeri zijn gelukkig nog geen besmettingen. De kinderen op de Sítio blijven 
op de Sítio en het hek zit dicht. De groepsleidsters werken nu in plaats van één 
week twee weken achter elkaar op de Sítio, zodat de kans op besmetting minder 
is. Bovendien wonen de meesten ver van Pequeri en rijden er geen bussen. Bij 
de wisseling wordt eerst alles schoongemaakt en de temperatuur gemeten. Wij 
hebben de huizen opgedeeld zodat er minder kinderen in één huis zitten. 

Met André, de jongen die autisme en pychotische aanvallen heeft, gaat het 
slechter, omdat hij overdag niet meer naar een speciale school kan gaan en bijna 
ook niet meer de Sítio afkomt. Wij hebben momenteel al twee groepsleidsters 
in de ziektewet lopen vanwege het geweld van André. De afgelopen twee weken 
waren zo zwaar dat wij speciaal voor hem nog iemand in dienst hebben genomen. 
Verleden week pakte hij een mes en bedreigde de groepsleidster, weer een dag 
daarna sloeg hij een raam kapot zodat zijn arm in het ziekenhuis behandeld 
moest worden. Om de kinderen, groepsleidsters en hemzelf te beschermen 
hebben wij de kinderrechter gevraagd André over te plaatsen naar een speciale 
kliniek in Juiz de Fora, waarvan de maandelijkse kosten EUR 2350 bedragen. 
Dit is geweigerd door de kinderbescherming, die daar geen geld voor heeft! Wij 
kunnen hem natuurlijk niet op straat zetten. Het is zo’n lieve jongen, maar zijn 
dagelijkse woede aanvallen zijn bedreigend, ook voor de andere kinderen die hier 
beschermd worden.

REMER Minas Gerais - Universo Cultural (Pequeri)

In december schreef ik dat Criança Esperança/UNESCO een project van REMER 
heeft goedgekeurd waarbij op de Sítio verschillende cursussen gegeven zullen 
worden. Niet alleen aan de bewoners, maar ook aan 90 kinderen uit Pequeri en 
Guarará die in moeilijke omstandigheden leven. We kiezen voor de aanpak zoals in 
Antares: we gaan bijlessen, handenarbeid, sport en informatica verzorgen. Verder 
komen hier nog muziek, theater en het aanleggen van een moestuin bij. Door het 
ontbreken van de beloofde schoolbus kunnen wij de kinderen uit Guarará niet 
ophalen, de 46 kinderen uit Pequeri worden door de gemeente Pequeri naar ons 
toegebracht. Tot dat half maart ook de kinderen uit Pequeri niet meer mochten 
komen. 

In de staat Minas Gerais is de mensen gevraagd om zoveel mogelijk binnen te 
blijven en in een dorp als Pequeri houdt zo’n 95% zich daar wel aan. Onze drie 
medewerkers van het project hebben zich opgesplist: één doet de activiteiten met 
de kinderen op de Sítio, Janine en Miriam onderhouden contact per internet en 
WhatsApp. Zij horen de problemen aan en richten zich persoonlijk op de problemen 
van iedere familie. Niet alleen in Pequeri, maar ook in Guarará waar 40 kinderen 
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ingeschreven staan. Met in totaal 256 kinderen en andere huisgenoten wordt 
contact onderhouden. Schrikbarend is de toename van huiselijk geweld. In totaal 
kregen 99 families spelletjes en ander didactisch materiaal, 36 families kregen 
hygiënisch materiaal en 92 families voedselpakketten.

Waar ik heel erg trots op ben, is dat oud-medewerkster Aparecida iedere avond 
warm eten maakt en uitdeelt aan 80 zwervers rond het plein Central. Dit doet zij 
samen met onder andere vier jongeren die in de jaren ‘90 van het plein Central 
kwamen. Zij hebben op de Sítio Shalom gewoond en zijn alweer jaren terug in Rio 
waar zij een baan hebben. En juist in deze tijd van Covid-19 schromen zij niet om 
te helpen.

Hier en overal op de wereld maken wij een heel zware periode door en het is erg 
mooi om te zien dat wij elkaar zo helpen. Dadelijk komt de economische crisis 
en zal de armoede veel zwaarder worden. Mijn gebed is dat wij straks, als er een 
vaccin is als en het ‘weer voorbij’ is, onze medemens, net als nu, in de gaten 
blijven houden.

Ik wens een ieder van jullie Gods kracht en vooral een goede gezondheid toe!

Met zeer vriendelijke groet,

Oetsia, Moises, Janine en Robert
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Werkvakantie 2020: onzekerheid door coronacrisis

In onze vorige nieuwsbrief liet ik jullie enthousiast weten hoeveel vrijwilligers zich 
hadden aangemeld voor de werkvakantie 2020. We konden rekenen op maar liefst 
17 deelnemers, geweldig! De vliegtickets werden in december meteen ingekocht 
en we startten met groepsbijeenkomsten en acties. Er waren volop ideeën van 
alle deelnemers, dus de vaart zat er meteen goed in.

In december startte Jacoba Swart door met een stand op de kerstfair van Ferwert 
te staan. Daar wist zij een bedrag van EUR 463 op te halen! Dus een bijzonder 
mooie start van onze inzameling voor het klusgeld. Van 13 tot en met 16 februari 
werd in Garyp een uitzendmarathon georganiseerd door jongeren uit het dorp: 24/7 
muziek in de ether. Wij als groep hebben daarbij een loterij georganiseerd die een 
enorm succes werd. Elke dag snel weer een groot aantal nieuwe prijsjes maken 
en ’s avonds loten verkopen en onze stichting en ons doel onder de aandacht 
brengen. Het was bijzonder om te doen! De opbrengst van dit weekend werd door 
de organisatie van de uitzendmarathon aangevuld tot EUR 1.000!

Daarnaast waren er privé-stamppotbuffetten, collectes en giften van de 
betrokken kerken, pepermuntverkopen, statiegeldacties et cetera. Ook de 
opbrengst van het veertigdagenproject van de schoolkinderen in Garyp was 
bestemd als klusgeld voor onze werkvakantie. Bovendien hebben we als groep 
onze plannen gepresenteerd tijdens een kerkdienst op 8 maart.

We hadden nog meer plannen: op de rol stond voor 20 maart een pubquiz waar 
ruim 120 mensen zich voor hadden opgegeven. En nog een grote kledingbeurs op 
28 maart, waarvoor al enorm veel kleding was ingezameld en gesorteerd. Verder 
nog veel braderieën en fairs waarvan ons was toegezegd dat we er kosteloos een 
stand mochten bemannen.

Maar jullie snappen het: alles viel stil vanwege het coronavirus. Dat is even slikken 
en afwachten hoe het verder gaat. Onze groepsbijeenkomsten mogen niet meer, 
de acties vallen stil…

We hebben nu ruim EUR 4.000 ingezameld. En we hopen natuurlijk dat we na 
1 juni weer verder kunnen en mogen gaan met onze inzamelingsactie. Maar zeker 
weten doen we dat niet. Een tweede onzekere factor: wanneer mogen we weer 
reizen? Zullen we dit jaar nog op het vliegtuig naar Brazilië kunnen stappen? 
Kortom, er is vanwege de coronacrisis nog veel onduidelijk met betrekking tot 
de werkvakantie 2020. We wachten het in vertrouwen af. Vooralsnog zijn onze 
gedachten bij de mensen in de favela’s die – zoals jullie kunnen lezen in Roberts 
bijdrage elders in deze nieuwsbrief – niet de voorzieningen hebben zoals wij die 
kennen in Nederland. 

Hartelijke groet,

Matty Kloosterman 
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Grenzen verleggen – als vrijwilliger in Brazilië

Wil je een keertje écht iets bijzonders meemaken? En wil je iets goeds doen voor 
kinderen die het moeilijk hebben? Ga dan – als de coronacrisis voorbij is – voor 
een paar weken of maanden naar Brazilië. En steek je handen uit de mouwen 
als vrijwilliger bij onze Braziliaanse partnerorganisatie REMER.

We horen het vaak van ‘onze’ vrijwilligers als ze eenmaal weer terug zijn op 
Nederlandse bodem: dat ze indrukwekkende ervaringen hebben opgedaan in 
Brazilië. Indrukwekkend, dat is meer dan leuk. Als vrijwilliger maak je kennis 
met een prachtig, zonnig land, een bruisende cultuur en hartelijke mensen. 
Maar je ziet ook de armoede, je hoort de schrijnende verhalen van kinderen 
die opgroeien in gewelddadige sloppenwijken of worstelen met een onveilige 
thuissituatie. Indrukwekkend, inderdaad.

Wil jij deze kinderen helpen door als vrijwilliger aan de slag te gaan in Brazilië? 
Dat kan! Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een aantal weken 
of maanden willen bijdragen aan een betere toekomst voor Braziliaanse 
kinderen die het moeilijk hebben.

Als vrijwilliger ga je in het plaatsje Pequeri aan de slag op Sítio Shalom, 
de woonboerderij van REMER. We zijn vooral op zoek naar vrijwilligers die 
ondersteuning bieden bij de dagelijkse werkzaamheden op de woonboerderij.

Als vrijwilliger kun je verschillende taken op je nemen. Zo kun je bijvoorbeeld 
als chauffeur van een autobusje aan de slag gaan, werkzaamheden in de tuin 
verrichten, of cursussen geven aan de kinderen die op de woonboerderij worden 
opgevangen. Naast ‘all-round’ vrijwilligers voor algemene werkzaamheden 
zoeken we ook mensen met specifieke kennis en vaardigheden – bijvoorbeeld 
op het gebied van online marketing, social media, financiële verslaglegging en 
evenementenorganisatie.

Enthousiast geworden? Dan moeten we je vragen om nog even geduld 
te hebben: vanwege de coronacrisis weten we nog niet wanneer er weer 
vrijwilligers naar Brazilië kunnen afreizen. Maar houd dat enthousiasme 
vast!  En neem alvast een kijkje op www.helpmijleven.org om te zien hoe jij als 
vrijwilliger je handen uit de mouwen kunt steken. Concrete vragen kun je ons 
daar ook stellen, via het contactformulier.

Bestuur Stichting Help Mij Leven 

Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.                                                       13/16
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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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