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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,
Het is u of jou vast niet ontgaan: het coronavirus houdt momenteel op een
verschrikkelijke manier huis in Brazilië. Het land kampt al geruime tijd met een
virusmutatie die waarschijnlijk haar oorsprong vindt in het Amazonegebied. Er zijn
sterke aanwijzingen dat deze variant van het coronavirus (veel) besmettelijker
is dan virusvarianten die eerder opdoken. Tot overmaat van ramp faalt het
coronabeleid van de regering Bolsonaro tot dusver jammerlijk. Heel verrassend
is dat helaas niet: de Braziliaanse president Bolsonaro heeft de gevaren van het
coronavirus consequent weggewuifd, de invoering van een (landelijke) lockdown
tegengewerkt en het gebruik van vaccins ontmoedigd.
Inmiddels heeft het coronavirus aan meer dan 400.000 Brazilianen het leven
gekost. Voor ons is dat een huiveringwekkend cijfer. Voor Robert Smits, zijn gezin
en zijn medewerkers is het een realiteit die heel dichtbij gekomen is: ook zij hebben
in de afgelopen tijd dierbaren verloren aan dit nietsontziende virus. We wensen
Robert, Janine, Oetsia, Moises en alle medewerkers van REMER heel veel sterkte
toe in deze moeilijke tijd.
Ondanks de uitdagende omstandigheden gaat het werk van REMER door, zoals
Robert beschrijft in zijn ‘Brief uit Brazilië.’ Denk aan de hulp die geboden wordt aan
kinderen en hun families die, om te ontsnappen aan een leven op straat, hun heil
gezocht hebben in leegstaande fabriekspanden in het centrum van Rio de Janeiro.
Of denk aan favela Faz Quem Quer, waar het voetbalschooltje Escolinha Feyenoord
in een zeer gewelddadige omgeving heel veel kinderplezier mogelijk maakt. Eén
van de kinderen die bij Escolinha Feyenoord speelt, is onlangs toegelaten bij
Olaria: een professionele voetbalclub waar de legendarische Romario ooit zijn
loopbaan begon. Dat zijn vrolijke, bemoedigende berichten.
Eveneens bemoedigend is de prachtige column die Paul Verspeek heeft
geschreven voor deze nieuwsbrief. Als journalist bij RTV Rijnmond heeft Paul
al vele jaren contact met Robert. Dat contact leidde tot mooie interviews en
diepe, persoonlijke gesprekken: gesprekken waarin zorgen en verdriet aan de orde
kwamen, maar waarin ook ruimte was voor hoop en optimisme. We willen Paul
hartelijk danken voor zijn bijdrage aan deze nieuwsbrief. Ook willen we hem en
RTV Rijnmond bedanken voor de waardevolle reportages die zij door de jaren heen
hebben gewijd aan Robert, aan het welzijnswerk in Brazilië en aan onze stichting.
Ten slotte willen we u en jou bedanken, onze donateurs die het werk van Robert
en REMER mogelijk maken. We hopen dat we ook in de komende tijd op jullie steun
mogen blijven rekenen.
Namens het bestuur van stichting Help Mij Leven,
Matty Kloosterman, voorzitter

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

3/16

Brief uit Brazilië
Beste vrienden,
In mijn nieuwsbrief van half januari vertelde ik over de 214.000 coronadoden in
Brazilië. Ik hoopte toen op verbetering, maar vier maanden later is het aantal
coronadoden opgelopen tot 404.000. Afgelopen week kwam Brazilië op een
gemiddelde van 2500 coronadoden per dag. Op dit moment is 7% van de bevolking
gevaccineerd met twee doses AstraZeneca en Coronavac. Er wordt altijd veel meer
beloofd dan uiteindelijk wordt uitgereikt. Brazilië stond bekend om zijn gedegen
ziekenhuissysteem, efficiënte vaccinatiecampagnes en goed aangeschreven
zorgpersoneel. Onder de huidige president Bolsonaro, die meer bezig is met zijn
herverkiezing dan met de strijd tegen corona, stort het gezondsheidssysteem
op de meeste plaatsen in, de werkloosheid is tot 15 miljoen opgelopen en 27
miljoen Brazilianen leven diep onder de armoedegrens van 41 euro per maand.
Het Braziliaanse parlement kent bijna dertig verzoeken om Bolsonaro af te zetten,
maar ondanks alle ellende staat nog altijd 30% van de Brazilianen achter hun
president. Het is een trieste realiteit.

Sparta Esporte Clube (favela Morro da Providência)
Sinds de uitbraak van de pandemie, in 2020, was het de politie verboden om favela’s
met grof geschut binnen te vallen. Nadat dit verbod een paar maanden geleden
is opgeheven, pakt de politie, door de gestegen criminaliteit, de drugsbende in
de Morro da Providência keihard aan. De 20-jarige Petterson voetbalde negen
jaar bij Sparta, hij werkte twee jaar bij een plaatselijke winkel die in februari
voor de tweede keer moest sluiten, ditmaal definitief. Zijn familie leed armoede
en om geld te verdienen ging hij werken als uitkijkpost voor de drugsbende.
Na een maand werd hij bevorderd tot soldaat. Afgelopen donderdag om 03.00
‘s nachts viel de politie de favela weer eens binnen, Petterson vluchtte over de
lange trappen naar boven. Eén schot in zijn rug maakte een eind aan zijn leven.
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REMER Rio - Straatwerk (centrum Rio)
Het werk onder de straatkinderen van de fabrieken Morada Feliz en Habibs loopt
anders dan wij aanvankelijk gedacht hadden. Wij zouden de kinderen en hun
families voorbereiden op hun gang naar school, die sinds 26 maart 2020 gesloten
is. Vreselijk genoeg is nog steeds onduidelijk wanneer de openbare scholen weer
open gaan. Alle particuliere scholen verzorgen nu al een paar maanden online
lessen, maar dat is niet weggelegd voor de armere bevolking. Door corona en
de dreigende sfeer van de drugsbende, die de scepter zwaait in deze fabrieken,
komt ons personeel daar niet meer naar binnen. Om 08.00 uur gaan de werkers
naar de ingang van de fabriek waar de bewoners koffie en brood krijgen. Daarna
kunnen de kinderen mee naar het aangrenzende Vila Olimpica waar zij allerlei
activiteiten aangeboden krijgen. Na een hele tijd vast te hebben gezeten onder
de meest erbarmelijke omstandigheden in de fabriek, kan een eenvoudig spelletje
in de buitenlucht een resultaat opleveren dat misschien te vergelijken is met een
finaleplek op het EK. Dertig kinderen op een dag worden enkele uren vermaakt door
een team van groepsleidsters en een psychologe. Wij hadden onze hoop gevestigd
op een goede samenwerking met de gemeente, maar de meeste afdelingen daar
zijn gesloten en alles is ook online.
Yara is een meisje van 9 jaar met drie heel kleine broertjes dat in Morada Feliz op
de derde verdieping woont. Haar vader haalt overdag oud vuil op en komt meestal
dronken thuis. Haar moeder gaat vaak naar het stoplicht met de allerjongste
om wat geld bij elkaar te bedelen. Sinds een fabriek vlakbij een maand geleden
in vlammen opging, waarbij een dode viel en alle 58 families weer met niets op
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straat kwamen te staan, heeft Yara elke avond vreselijke nachtmerries en angst
dat ook hun krotje in vlammen op zal gaan. Mocht zij door het vuur niet meer
naar beneden kunnen, dan weet zij stellig wat zij moet doen: “Uit het raam naar
beneden springen in de hoop dat iemand me opvangt,” zegt zij zonder glimlach.
Trouwens, die 58 families werden door de gemeente snel overgebracht naar
opvanghuizen. Ik dacht echt dat diezelfde mensen van de gemeente ook een
kijkje zouden nemen bij de nabijgelegen fabrieken in diezelfde straat. Na een
maand is niemand van de gemeente langs geweest! Nu een hele diepe zucht...
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REMER Rio – Escolinha Feyenoord FQQ (Favela Faz Quem Quer)
Christian is 9 jaar. Hij voetbalt al twee jaar bij Escolinha Feyenoord. Hij is fel,
altijd op de voorgrond, balbehendig en heeft goed inzicht. Hij springt eruit als
voetballertje en hij doet ook vaak mee met de groep van 11 tot 13 jaar. Hij woont
samen met zijn moeder en vader, die twee banen heeft, twee broertjes, één zusje
en oma in een klein huisje in de favela. Hij is altijd de eerste bij de opening van
het hek. Omdat er al lange tijd geen school meer is, hangt hij werkelijk heel de
dag om het veld en trapt tegen alles wat maar rolt. Onze trainer Pedrinho zocht al
een tijdje naar een professionele club voor hem. Verleden week is hij toegelaten
tot de club Olaria, die de voetballer Romario voortgebracht heeft. Twee keer per
week trainen en een wedstrijd op zaterdag kost de familie geld voor de busreizen,
iets wat zij niet konden betalen. Gelukkig is dit opgelost door een enthousiaste
Nederlander.
Ook hier zijn wij in januari weer begonnen met de trainingen, maar door corona
wel met kleinere groepen en alleen buiten. De zaal wordt door de kinderen niet
gebruikt. Dit werd opgemerkt door de drugsbende die binnen de hekken van
REMER toestellen voor krachttraining neerzette en daar ‘s avonds gebruik van
maakte. Wij waren bang dat zij daar ook spullen zouden bewaren – en wat als
de politie komt? Na twee maanden onderhandelen hebben zij afgelopen week
alles weggehaald. Ook hier is het schrikbarend om te zien hoeveel jongeren die
eerst bij ons voetbalden, nu met een pistool op een brommer rondrijden. Op het
moment van honger in een gezin worden gekke dingen gedaan. Donderdagnacht
werd in deze favela een 13-jarig joch uit een andere rivaliserende wijk vreselijk
gemarteld. Nu weet men: er komt wraak. Niemand laat zijn kinderen de favela
uitgaan. Het blijft wel opmerkelijk dat hier relatief weinig coronaslachtoffers zijn.
Als ik hier met een mondmasker op loop, kijkt iedereen mij aan alsof ik van de
planeet Mars kom. Echt niemand doet dat ding op. Met uitdelen van eten storten
honderden mensen zich op dozen vol met koekjes en de drugs- en funkfeesten
gaan gewoon door.
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REMER Rio - Uni Jovem Antares (Favela Antares)
In het westen van Rio, waar deze favela zich bevindt, is het aantal coronaslachtoffers
juist wel veel groter. Terwijl in de stad Rio winkels al een maand gesloten zijn,
houdt de militie alle winkels in en rondom de favela open met de reden dat zij
daar hun winst uit halen. Alles gaat gewoon door terwijl ziekenhuizen in de buurt
een tekort hebben aan bedden, zuurstof en medicijnen.
Vorige keer schreef ik over het uitlenen van ons Universo Cultural. Wij hadden vier
kandidaten op het oog die hier aan sociaal werk wilden doen. ONG Resgatando
Sonhos gaat hier op zaterdag 29 mei beginnen. Overdag komen er cursussen voor
jongeren en in de avonduren zullen er alfabetiseringslessen zijn voor ouderen.
Wij zijn hier natuurlijk erg blij mee! De activiteiten met de pubermeiden, betaald
door ONU, gaan ook gewoon door.
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REMER Minas Gerais - Sítio Shalom (Pequeri)
Na een jaar lang corona buiten de Sítio Shalom te hebben kunnen houden, bleek op
25 maart Laysanne van huis 3 besmet te zijn. De gezondheidszorg van Pequeri deed
negen testen waarvan er zeven positief waren. Dat de testcapaciteit in Brazilië te
wensen over laat, bleek vervolgens wel. Al snel kregen kinderen en groepsleidsters
ook symtomen, maar de gemeente wilde niet meer testen. Iedereen is toch al
besmet, vertelden zij ons. Ik ben naar een bevriende zakenman in Pequeri gegaan
die 583 euro voor zeventien andere testen betaalde. Ook hiervan waren er toch
veertien positief. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Wel heel vervelend was
het voor de groepsleidsters die niet afgelost konden worden: zelf ziek en dan met
een huis vol zieke kinderen die niet naar buiten mogen. Na vijftien dagen mocht
iedereen weer uit quarantaine. Bij één groepsleidster zaten de longen aardig vol.
Dat was ook heel spannend, want er er was geen plaats in een ziekenhuis. Zij is
natuurlijk wel afgelost. Gelukkig gaat het nu weer goed met haar. Trouwens, de
puber die als eerste besmet was geraakt, gaat morgen beginnen als stagiaire in
de naburige stad Bicas.
Een jonge vrouw in een naburig dorp die als kind verkracht is door haar stiefvader,
is jaren later met dezelfde stiefvader getrouwd en heeft drie kinderen gekregen.
Het was bekend dat in dat huis veel pubers bij elkaar kwamen voor seks.
Uiteindelijk bleek dat de zevenjarige dochter ook seksueel misbruikt werd. De
kinderbescherming haalde de kinderen daar weg en bracht hen naar de Sítio
Shalom. De vader is toen opgepakt, maar hij was aardig snel weer op vrije
voeten. Wij willen dat deze kinderen zo snel mogelijk geadopteerd worden. Er
zijn ook al echtparen die hiervoor in aanmerking komen, maar de plaatselijke
kinderbescherming doet werkelijk niets om de ouders uit de ouderlijke macht te
ontzetten. Deze week is wel een ander jongetje van de Sítio geadopteerd door
een echtpaar dat al geruime tijd contact met hem had.
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In het plaatsje São Joao, hier vlakbij, zijn de afgelopen twee jaar dertig moorden
gepleegd die met drugshandel te maken hadden. En wie waren daarvoor
verantwoordelijk? Drugshandelaren uit de Morro da Providência, de favela
waarmee ik deze brief begonnen ben. Bij een grootscheepse actie zijn de
kopstukken allemaal opgepakt. Ik hoop op betere tijden, maar ik houd mijn hart
vast.
Mijn dochter is verhuisd naar het noorden van Brazilië (2300 km verderop) waar zij
studeert en werkt bij een ziekenpost in een favela van Recife. Nog steeds zonder
vaccinatie. Wij blijven de gemeentes van Rio en Pequeri smeken om vaccinaties
voor onze werkers, maar tot de dag van vandaag ontvingen wij nog geen antwoord.
Ik wil jullie allen ontzettend bedanken voor alle steun in welke vorm dan ook. In
deze tijd van schrijnende armoede zijn wij ongelofelijk dankbaar voor alle extra
steun die wij mochten ontvangen. Ik wens jullie allemaal Gods rijke zegen toe!!
Met zeer vriendelijke groet,
Oetsia, Moises, Janine en Robert
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Radio Rijnmond en Robert Smits

Radio Rijnmond en Robert Smits: over sloppenwijken, God en Feyenoord
De afgelopen jaren kwam Robert Smits bij mij thuis langs in Bleiswijk voor
interviews, maar door corona is het contact nu al een tijdje via WhatsApp.
Boeiende en pijnlijke verhalen, waarin de ellende van de sloppenwijken altijd een
beetje lijkt te verdwijnen door het ongebreidelde optimisme van Robert. Het ene
moment vertelt hij over het verlies van weer een jongetje en goede vriend, dan
schakelt hij direct over naar de bouw van het nieuwe home voor de kinderen, het
voetballen en ja, Feyenoord. Altijd weer Feyenoord. Zo gaat het al 20 jaar lang
als Robert en Radio Rijnmond de ontwikkelingen in Rio de Janeiro bespreken.
Het eerste contact is in 1998. Robert woont dan al een aantal jaren in Rio en
wil een voetbalveld aanleggen voor de kinderen. Hij benadert Radio Rijnmond:
misschien kunnen wij meehelpen met een inzameling? “Voetbal is het enige dat
die kinderen vaak hebben”, vertelt hij. Rijnmond toert op een motor door de
regio en haalt geld op, met als apotheose een benefietwedstrijd op het terrein
van Xerxes met bekende Rotterdammers. Ik ga vooraf langs bij Jules Deelder die
zou meespelen. Hij laat mij zijn voetbalschoenen zien: “Kicksen uit de tijd van
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Ferenc Puskás” vertrouwt hij mij toe. Jules komt uiteindelijk niet, maar Gerard
Cox gelukkig wel, en vele anderen. De actie is een succes en de 82.000 gulden zijn
een welkome bijdrage voor de aanleg van het veld ‘Sparta’ in de wijk Pedra Lisa.
‘Sparta’ ja, want ‘Feyenoord’ krijgen ze niet uit hun mond, denkt Robert dan nog.
De Radio Rijnmond-reporters Babs Assink en Jack Kerklaan gaan kort daarna
zelf in Rio kijken hoe het veld er bij ligt en welk fantastisch werk Robert in de
sloppenwijken verricht. Terugblikkend zegt hij in 2014: “Dat ene voetbalveldje
is een geweldige stap geweest in het Pedra Lisa-gebeuren. Honderden kinderen
hebben daardoor een betere toekomst gekregen.”

De contacten tussen Robert Smits en Radio Rijnmond zijn na de benefietwedstrijd
altijd goed gebleven. Elk jaar komt hij naar Nederland om ook via onze zender
aandacht te blijven vragen voor Stichting Help Mij Leven. Lange gesprekken heb ik
persoonlijk met hem gevoerd, niet alleen over het lot van de straatkinderen maar
ook over zijn eigen drijfveren. Hoe houd je het vol als mens, als gelovig mens? Is
er nog een God in Rio als je kinderen voor je ogen ziet sterven?
Ooit is het begonnen als een roeping, aldus Robert. “Een stem zei mij: dit is de plek
waar jij gaat werken. God wilde gewoon dat ik daar heen ging.” De gereformeerde
jongen uit Bleiswijk zegt dat hij in Brazilië echt tot geloof is gekomen. “Ik zag
mensen vanuit hun religie praktische hulp geven. Dat sprak mij meer aan dan
met de Bijbel in de hand op zondag naar de kerk. Daar had ik niet zoveel mee.”
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Robert wil tegen ieder straatkind zeggen dat zelfs in de donkerste uren er altijd
iemand is die van hun houdt: God. Maar hoe leg je dat uit als ze geen eten hebben,
op jonge leeftijd met een geweer in een drugsbende verzeild raken? Waarom zorgt
die God niet gewoon voor een huis en een opleiding? “God doet het niet alleen.
Wij zijn zijn armen en voeten om iets te kunnen doen voor de medemens. Al heb
ik natuurlijk ook mijn vragen en twijfels.”
Zware gesprekken zijn het, waarbij Roberts onbreekbare optimisme altijd de
boventoon voert. Legio zijn de verhalen die hij kan vertellen over kinderen die
uit de criminaliteit zijn gehaald en een goede baan hebben bij een bank of de
McDonald’s. Nieuwe successen zijn er altijd. Zoals een tweede sportclub met
voetbalveld, jawel, ‘Feyenoord’ geheten. “Die is opgericht in een gewelddadige
krottenwijk in het noorden van Rio, Faz Quem Quer. Inmiddels is er een home voor
die kids waar ze kunnen schuilen als er schietpartijen zijn. Het veld is overdekt
zodat er ook bij regen kan worden doorgevoetbald.” Bezoekers uit Amsterdam
die naar Rio komen om het werk van Robert te bekijken, worden ook altijd door
de kinderen met ‘Feyenoord’ begroet. “Dat heb ik er wel ingewreven.”
De laatste keer dat hij in Nederland is, in 2019, hebben we het weer over Feyenoord
en de Kuip. “De mooiste plek van Nederland. Als ik de Brienenoordbrug overkom
ben ik weer thuis.” Hij vertrekt na vier weken maar stelt zijn terugvlucht even een
paar dagen uit. “Ik wil natuurlijk wel Feyenoord-PSV meemaken.” Feyenoord wint
met 3-1 en Robert keert tevreden terug naar Rio.
Dan komt corona. We hebben alleen nog telefonisch contact en hij klinkt anders.
Niet alleen zijn er veel schietpartijen, door de pandemie zwerven er weer meer
kinderen op straat en worden arme gezinnen onder erbarmelijke omstandigheden
ondergebracht in lege fabriekshallen. “Ik ben best somber gestemd. De afgelopen
tien jaar ging het de goede kant op met de straatkinderen, maar de vreselijke
armoede is helemaal terug.”
Schrijnend is wat Robert vertelt over de gezinnen die door corona hun baan en hun
huis zijn kwijtgeraakt en door drugsbendes worden gehuisvest in vervallen loodsen.
Schemerige vertrekken, nauwelijks sanitair, overal de stank van poep en pies.
“Je kan beter buiten op straat leven.” Robert en zijn team nemen de kinderen af
en toe naar buiten voor een lunch en een douche. Ik plaats het verhaal op onze
website en zowel Robert als Rijnmond krijgt veel reacties. Een van hen besluit
2000 euro te storten voor de hulp aan de ‘fabriekskinderen’, zo meldt Robert mij
via WhatsApp. Prachtig.
Hopelijk kunnen wij en andere media de bijzondere verhalen blijven optekenen en
kunnen we zo een steentje bijdragen aan het geweldige werk van die ‘Bleiswijker in
Rio’. Die niet louter op zondag in de kerk zit in een gesteven pak maar de handen
uit de mouwen steekt om kinderen te redden. Inderdaad, Robert, geen woorden
maar daden.
Paul Verspeek
RTV Rijnmond
Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, Internet of welke
andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke
toestemming van stichting ‘Help mij leven’.
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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

