kan Bram toch zijn
opleiding afmaken?
Met jouw gift misschien wel!
1 op de 12 kinderen tot 21 jaar groeit in Nederland op in armoede.
Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er
thuis niet genoeg geld is. Kinderhulp helpt met iets groots, of iets
kleins. Toch een fiets, een voetbal, een warme winterjas of een
zorgeloos dagje uit. Zodat ook deze kinderen het gevoel hebben
erbij te horen. Nu en in de toekomst. Help je mee?! Maak je gift,
klein of groot, over via onze website

Een donat

ie via

iDeal QR
kan ook!

Een greep uit onze hulp in het afgelopen jaar

3.627
studiebijdrages

3.106
fietsen

3.638
kamers
ingericht

14.246
dagjes
uit

4.970
setjes
kleding

5.000
Zomerpretpakketten

totaal geholpen kinderen: 133.678
Bij de genoemde cijfers is hulp compleet gefinancierd of heeft Kinderhulp een bijdrage gedaan.

*Wegens privacy wordt
een andere naam gebruikt.

geholpen kinderen

aiden*, 5 jaar

Ook met weinig speelgoed was
hij tevreden. Maar tóch een
eigen stoere auto! Die is nu al
goed voor vele uren speelplezier.

Tamara, 10 jaar

Tóch warme vloerbedekking,
gordijnen en een mooi
behangetje. Haar slaapkamer
is nu écht een eigen plekje.

mandy*, 7 jaar

Op de fiets naar school en buiten
fietsen met vriendinnen kan nu
tóch. En ook ’s avonds staat de
fiets binnen haar handbereik.

laten we dit JAAR samen NOG MEER KINDEREN HeLPEN!
Geef kinderen in armoede het gevoel erbij te horen en gelijke kansen voor de
toekomst. Je kunt een gift overmaken via onze website, via IBAN rekeningnummer
NL80INGB0000 404040, of via de iDeal QR-code op de andere zijde. Dank je wel!

Kinderhulp

0570 611 899

info@kinderhulp.nl

kinderhulp.nl

Kinderhulp is onderdeel van Sam&: 4 grote fondsen (Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur
en Stichting Jarige Job) die samenwerken om zoveel mogelijk kinderen in armoede te helpen.

