
Hoera, ChildsLife is jarig! Een mooi moment om u mee te nemen naar het ontstaan van ChildsLife, naar de kracht 
toen en nu van onze mooie organisatie.

25 jaar geleden stond Patricia Korver-Kicak aan de wieg 
van ChildsLife. Patricia zag haar werk niet als een roeping. 
‘Voor mij is het de gewoonste zaak van de wereld dat je hulp biedt 
aan mensen die dat nodig hebben. Ik ben niet de oermoeder die 
tranen droogt maar liever de initiator en organisator die achter 
de schermen keihard werkt om mensen ondersteuning te bieden 
zodat zij voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen en een 
toekomst zonder liefdadigheid tegemoet gaan’, aldus Patricia.

Na vele jaren bij internationale non-pro�ts besloot Patricia 
haar expertise in te zetten voor een nieuwe organisatie. Een 
organisatie anders dan anderen, één die werkelijk luistert 
naar wat mensen nodig hebben. Een organisatie met een 
doordachte werkwijze die samen met de lokale gemeen-
schappen werkt aan haalbare duurzame resultaten voor 
een daadwerkelijke impact. Eén die werkt aan het toekomst-
perspectief voor mensen die dachten er geen te hebben. 

De bewogen missie startte als Voedselhulp voor Kinderen 
met noodvoedseltransporten voor gezinnen in Oost- 
Europa. Daarna werd al snel de hulp uitgebreid naar Afrika 
waar de eerste onderwijs- en waterprojecten van start 
gingen. In 2004 veranderde de naam naar ChildsLife voor 
een betere nationale en internationale herkenbaarheid.

Na 10 jaar breidt ChildsLife de programma’s in Afrika en 
Oost-Europa uit. De focus verlegt zich naar ondersteuning 
van kinderen én hun leefgemeenschappen waarbij duur  -
zame ontwikkeling en zelfredzaamheid centraal staat, 

zodat mensen de middelen krijgen om de vicieuze cirkel 
van armoede te doorbreken. ChildsLife blij� bij het hulp 
op maat principe, aansluitend bij de lokale behoe�en. 
Want nog steeds geldt dat een relatief simpele oplossing 
de grootste impact kan hebben. 

ChildsLife is inmiddels volwassen! Wat begon aan Patricia’s 
keukentafel is nu een doorgewinterde en ervaren organisatie. 
Zoals u weet, ging Patricia in 2020 met wel  verdiend pen sioen 
en droeg het stokje over aan Carlian van Klarenbosch en 
haar collega’s. Gelukkig staat Patricia met veel betrokken-
heid altijd klaar voor ChildsLife.

Met gepaste trots kijken we naar een organisatie die 
al 25 jaar bestaat! Natuurlijk zijn er in de loop der jaren 
uitdagingen op ons pad gekomen, maar waar het allemaal 
om gaat is het enorme aantal kinderen dat een mooie 
toekomst tegemoet is gegaan, zoals u in deze nieuwsbrief 
kunt lezen. Dit hadden we nooit kunnen bereiken zonder 
de �jne groep donateurs en supporters en het hechte 
bescheiden team van medewerkers en vrijwilligers.

Hoewel we liever in een wereld leven waarin onze hulp 
niet nodig is, kijken we uit naar de volgende 25 jaar. 
Tot die tijd blij� ChildsLife met uw hulp hard werken 
om zo veel mogelijk kinderen een kans op een betere 
toekomst te bieden!

Geven werkt
De omvang van armoede in de wereld is overweldigend 
en bedroe� velen. Sommige mensen voelen zich machte-
loos en concluderen dat ze niet veel kunnen betekenen: 
‘Een druppel op een gloeiende plaat’ wordt regelmatig 
aangehaald.

Dergelijke wanhoop is begrijpelijk, maar gelukkig vertellen 
de feiten van 25 jaar ChildsLife een heel ander verhaal. 
De ChildsLife programma’s hebben namelijk herhaaldelijk 
bewezen dat door te investeren in het toekomstperspectief 
van baby’s en kinderen vanaf een zeer vroeg stadium, en 
gezinnen en hele gemeenschappen de juiste instrumenten 
aan te reiken, de armoedespiraal kan worden door broken. 
Het feit dat er vandaag de dag nog steeds extreme armoede 
bestaat, betekent niet dat ontwikkelings samenwerking 
niet werkt, het betekent dat ons werk nog niet gedaan is 
en dat meer mensen onze hulp nodig hebben! Veel kinderen 
en gemeenschappen in Afrika en Oost-Europa hebben 

enorme vooruitgang geboekt door de programma’s van 
ChildsLife. In 25 jaar tijd hebben uw donaties gezorgd 
dat ChildsLife 69 miljoen euro hee� kunnen investeren in 
het toekomstperspectief van duizenden baby’s, kinderen, 
vrouwen en hun gemeenschappen door met hen te werken 
aan duurzame oplossingen voor onderdak, infrastructuur, 
voedsel, water, onderwijs en zorg. 

Tienduizenden mensen zijn een mooiere toekomst 
zonder armoede tegemoet gegaan. Al deze successen 
zijn volledig te danken aan de zeer trouwe achterban van 
supporters en donateurs. ChildsLife prijst zich gelukkig 
met deze achterban.

Vrijwilligers Fondsen Verenigingen

Donateurs Stichtingen Kerken

Bedrijven Serviceclubs Scholen

Geven werkt!
Wij danken u voor uw vertrouwen.

Een prachtige mijlpaal!
25 jaar ChildsLife 

Nieuwsbrief

“Kinderen zijn de toekomst” en de meeste ouders zullen het eens zijn dat “de beste investering 

een investering in je kinderen is”. Maar wat als je wiegje niet in het welvarende deel van de 

wereld hee� gestaan of je misschien wel geen wieg had! Ouders kunnen dan zeer beperkt doen 

wat wij hier als “vanzelfsprekend” ervaren. Gelukkig zijn er velen die niet alleen naar eigen 

kinderen en kleinkinderen maar ook juist naar die kinderen een hand willen uitstrekken. 

ChildsLife hee� in 25 jaar met haar unieke aanpak een concept neergezet waarin 90% van alle 

middelen wordt ingezet waar dat het meest e�ectief is. Bouwend aan een toekomst, kinderen 

op de eerste plaats, omgeven door huisvesting, voeding, onderwijs en zeer belangrijk… liefde! 

Het gemotiveerde en inspirerende team van ChildsLife steunen is een keuze die wij graag en 

vanuit ons hart doen.
C.M. Teves en B.M. Drontmann, Directie DUCHEFA Beheer B.V.

“Wat ons het meeste aanspreekt aan 
ChildsLife en wat we na zoveel jaar 
kunnen bevestigen, is dat ze (mee)
werkt aan de zelfredzaamheid van de 
lokale bevolking. Het gaat er niet om 
wat er wordt opgezet, maar om waar 
de vraag naar is. De opzet en de visie 
die ze daarin hanteert is verfrissend, 
down to earth en doeltre�end.”

Stichting FortUna

ChildsLife helpt mensen die ondersteuning nodig hebben en bieden die steun op een manier die een directe impact hee�. Door deze aanpak kunnen Röhlig Penske Logistics en onze donerende klanten het doel van ChildsLife ondersteunen om kinderen in nood een betere kans in het leven te bieden.
Röhlig Penske Logistics

ChildsLife  |  25 jaar

S P E C I A L E  J U B I L E U M  E D I T I E

Schenken met belastingvoordeel

Op naar het volgende decennium!

Hoe? Dat doet u samen met de Belas-
tingdienst. Zij willen namelijk graag 
dat u goed doet met uw geld. En om 
dat te realiseren is uw gi� �scaal 
a�rekbaar wanneer u deze vastlegt 
als periodieke gi�.

ChildsLife ontvangt geen subsidies van de 
overheid, dus alle mooie resultaten worden 
behaald dankzij donateurs en supporters. 
Met structurele gi�en kunnen wij langere 
termijn plannen maken, wat tot duurzame 
resultaten leidt én echt verschil maakt voor 
kinderen die leven in extreme armoede. 
Een periodieke gi� helpt hier erg goed bij. 
Meer weten? Neem gerust contact met 
ons op.

25 jaar ChildsLife! De getallen liegen er niet om; als compacte organisatie hebben we een groot bereik en ruim 
2 miljoen kinderen ondersteund. Op verschillende manieren hebben we bijgedragen aan het creëren van een 
toekomstperspectief voor deze kinderen. 

De afgelopen 25 jaar is heel veel vooruitgang geboekt in 
het welzijn voor kinderen wereldwijd. Ondanks dat is 
een wereld zonder armoede helaas nog ver verwijderd.
Klimaatverandering, de coronapandemie en de oorlog in 
Oekraïne hebben een behoorlijke terugslag teweeg gebracht.
Daarom gaan we de komende jaren samen met u verder 
in de strijd voor gelijke kansen, vechten we tegen honger 
en springen we bij in noodsituaties. Samen zorgen we voor 
onderwijs en creëren zelfredzaamheid en een toekomst-
perspectief voor kwetsbaren. 

Met u zullen we blijven werken aan een wereld zonder 
armoede. Samen bieden we kinderen kansen! 

Dank u wel!

Carlian van Klarenbosch, Directeur ChildsLife Nederland

25 jaar ChildsLife
Investeer in een 
kinderleven en geef!

ChildsLife hee� een 
verlanglijstje:

€ 25:€ 25: Keukentuintje
incl. zaden

€ 250:€ 250: 600 Kinderen een 
warme schoolmaaltijd

€ 2.500:€ 2.500: 4 Studiebeurzen 
voor leergierige kinderen

€ 25.000:€ 25.000: Bouw van een
groentekas met watertank 
voor irrigatie

Op naar het volgende decennium!

“Een kleine 10 jaar geleden zijn wij 
door de charity desk van Rabobank 
gewezen op het bestaan van 
ChildsLife. Wij waren (en zijn) 
onder de indruk van al hetgeen 
ChildsLife voor kinderen die het 
niet gemakkelijk hebben weet 
te realiseren. Dat het daarbij 
niet alleen gaat om noodhulp 
maar vooral ook om zelfredzaam-
heid zorgt er voor dat deze 
kinderen een beter toekomst-
perspectief hebben.

De projecten die ChildsLife 
bij tijd en wijle onder onze 
aandacht brengt sluiten aan bij 
onze interesses en voorkeuren. 
Doordat er vervolgens met 
regel maat in woord en beeld wordt 
gerapporteerd over de voortgang 
van door ons gesteunde projecten 
zijn de kinderen waar het uitein-
delijk om gaat een waardevolle 
dimensie in ons leven geworden.”

Henk en Mariette

Waarderweg 50B |  2031 BP Haarlem |  023 5570081 |  info@childslife.nl |  www.childslife.nl | IBAN NL05 INGB 000 000 2840 | KVK 411 87390

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt 
door sponsoring van Ambasco Design & Marketing 
en Unissant Gra�sche Groep.

Volg ons:

165

“Ik ben sinds jaar en dag donateur van ChildsLife. Door het regelmatige contact hoor en ervaar ik, mede door foto’s en verslagen, dat de hulp die ChildsLife biedt ook daad werkelijk 
daar komt waar het nodig is. Dat motiveert me om te blijven 
sponsoren en anderen te enthousiasmeren voor ChildsLife. 
ChildsLife biedt niet alleen financiële hulp, maar ook 
directe materiële hulp wat mij aanspreekt. De directe 
controle in de ontvangende landen zoals Kenia, Roemenië 
en Moldavië maakt het voor mij zo betrouwbaar. Dit dankzij 
bevlogen hardwerkende mensen die ChildsLife voor 200% 
vertegenwoordigen”.

Donateur Noor Meijer

COLOFON
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In veel ontwikkelingslanden is het
tekort aan voedsel een dagelijkse
realiteit. Kinderen lijden vaak het
meest. Ze staan met honger op
en gaan met honger naar bed.
Honger op doorgaande basis is
meer dan het knorren van een lege
maag. Gestremde fysieke en mentale
ontwikkeling, vatbaar zijn voor ziektes,
verminderde prestaties op school of
zelfs het wegblijven van school zijn
serieuze gevolgen. Ook belemmert
het gebrek aan voeding economische
ontwikkeling van gezinnen en gemeen-
schappen. Voedseltekorten vormen
een ernstige bedreiging en daarom
bestrijdt ChildsLife honger en verbetert
de toegang tot gezonde voeding.

Wat doet ChildsLife
ChildsLife biedt onderwijs mét 
schoolmaaltijden en dat is van 
groot belang omdat kinderen die 
in extreme armoede opgroeien zo 
in ieder geval éénmaal per dag een 
voedzame maaltijd krijgen. ChildsLife 
stimuleert en gee� mensen hand-
vatten om voor zichzelf te zorgen. 
Daarom krijgen kwetsbare moeders 
in sloppenwijken een eigen moestuin 
of keukentuintje om hun eigen groente 
te verbouwen. ChildsLife is betrokken 
bij water- en irrigatieprojecten. 
Dit gee� gemeenschappen, naast 
toegang tot schoon drinkwater, de 
mogelijkheid hun land te verbouwen 
en vee te houden. 

Ook worden groentekassen bij 
scholen geplaatst als aanvulling op 
het lunch programma, maar ook om 
�nanciële ondersteuning te bieden 
aan de school. Tijdens crisissituaties, 
zoals de coronapandemie, de sprink-
hanenplagen in Oost-Afrika of de 
Oekraïne crisis mobiliseert ChildsLife 
extra voedselhulp. 

Dit kunnen wij alleen maar mogelijk 
maken dankzij de �nanciële onder-
steuning van onze trouwe achterban. 

En zo leveren wij met elkaar een 
belangrijke bijdrage aan oplossingen 
voor het wereldvoedselprobleem!

Bereikt in 25 jaar
69 miljoen euro besteed
aan projecten!

Voeding:
936.935 kinderen

AnneNoor naschoolse 
onderwijscentra:
2.848 kinderen

Schoon drinkwater: 
69.969 mensen

Weeskinderen:
600 baby’s

Transporten: 
763 met 15.260 
ton hulpgoederen

Onderwijs: 
76.575 kinderen

Nieuwbouw
scholen: 
266 scholen
+ lokalen

Studiebeurzen:
391 kinderen

Groentekassen + 
keukentuintjes:
912

Zorg: 
32.030 mensen

Portret van een kind
Herinnert u zich Juma? Onze kleine poster 
jongen is inmiddels 18 jaar oud! 

ChildsLife leerde Juma meer dan 15 jaar geleden kennen 
in de sloppenwijk Kibera in Kenia. Wat een levendige 
kleine jongen met een blij en hoopvol gezichtje was hij. 
Met ondersteuning van ChildsLife kon hij naar school; 
eerst de basisschool en daarna het voortgezet onderwijs. 
We zijn verheugd te kunnen melden dat Juma dit jaar 
eindexamen doet. Daarna stopt het niet want ‘onze’ 
Juma is ambitieus; hij hoopt internationale betrekkingen 
en politiek te gaan studeren. 

Trots zijn wij dat deze jongeman een mooie toekomst 
voor zich hee�.

“Als vrijwilliger van ChildsLife was ik op de hoogte van 

de vele projecten die door ChildsLife worden ondersteund 

en vertelde daarover ook in familie- en vriendenkring. 

Dat was voor mijn zuster aanleiding om ChildsLife in 

haar testament op te nemen, naast een drietal andere 

stichtingen die tot doel hadden kinderen kansen op een 

betere toekomst te geven. Dat ieder kind recht op 

onderdak, eten, onderwijs en zorg hee�, waar ChildsLife 

voor staat. Helaas is mijn zuster vrij vroeg overleden. 

Het geld dat zij ChildsLife hee� nagelaten hee� het mede 

mogelijk gemaakt een nieuwe school in het Maasai gebied 

in Kenia te stichten. Ik ben ervan overtuigd dat zij heel 

gelukkig zou zijn geweest dat zij op deze wijze een bijdrage 

hee� kunnen leveren. Dat kinderen door een goede 

opleiding een betere kans in hun leven hebben op een 

menswaardig bestaan.”

Chris Ankersmit

Laat een toekomst 
na aan een kind
Dat wil toch iedereen? ChildsLife geloo� in een wereld 
waar kinderen de kans krijgen op te groeien en zich te 
ontplooien. Waar ze zonder honger gaan slapen, naar 
school kunnen gaan en waar een kind niet overlijdt door 
gebrek aan goede gezondheidzorg. Wij zetten ons al 25 jaar 
volledig in uit betrokkenheid bij de kinderen. U deelt die 
verbondenheid want u steunt ons werk voor deze kinderen. 
Deze betrokkenheid kunt u laten voort duren, tot ver in 
de toekomst. 

Een bijzondere manier van steunen is nalaten. Door ChildsLife 
op te nemen in uw testament, draagt u bij aan een betere wereld. 
Ook als u er zelf niet meer bent. Zodat u niet alleen vandaag hulp 
biedt, maar ook in de toekomst.

Wilt u misschien eens van gedachten wisselen over de 
mogelijkheden rondom nalaten aan ChildsLife? Neemt u 
dan contact met ons op om hier vrijblijvend over te 
praten. Want wat u in het verleden hee� gedaan voor 
de kinderen kan dan met uw nalatenschap in de toekomst 
blijven doorgaan.

Voedselzekerheid
Wereldwijd zijn zo’n 2 miljard mensen ondervoed en worden vrouwen 
en kinderen het zwaarst getro�en. Klimaatverandering, groeiende
wereld bevolking, sprinkhanenplagen, coronacrisis, oorlog in Oekraïne 
en stijgende voedselprijzen brengen voedselzekerheid steeds verder 
in gevaar.
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Oprichting 
Voedselhulp 

voor Kinderen

Start First Step in 
Life programma 
voor kwetsbare 
jonge moeders, 

Roemenië

1ste voedseltransport 
naar Roemenië

6 trucks 
hulpgoederen 
naar Moldavië 

ChildsLife
bestaat 20 jaar!

Beroepsopleiding
opent in sloppenwijk 

Kibera, Nairobi
Start bouw 

middelbare school 
voor Maasai jongeren 

7 zeecontainers 
Tommy Tippee drinkbekers 
voor Oost-Europa

Groentekassen 
bij scholen Kenia 
voor voeding en 
inkomen

Start bouw 
kliniek 
voor Maasai

ChildsLife opent 
Amsterdamse 

Euronext beurs
Noodhulp voor 

Oekraïense vluchtelingen 
Covid hulp in Afrika 

en Oost-Europa

Bouw slaapzaal voor 
Maasai meisjes bij 
middelbare school

1ste programma tegen 
meisjesbesnijdenis in Kenia

1ste irrigatieproject in Kenia 1ste AnneNoor 
onderwijscentrum 

geopend in Roemenië

1ste kuddes voor 
scholen in Kenia 1ste keuken-

tuintjes 
in Kenia

ChildsLife 
bestaat 10 jaar!Start hiv+ moeder 

programma in Kenia

1ste studiebeurzen 
voor Maasai kinderen

‘Voedselhulp 
voor Kinderen’ 

wordt ‘ChildsLife 
International’ 

Water en irrigatie 
voor 6.000 Maasai 
en hun vee

Noodhulp 
voor vluchtelingen 
Kosovo

Onderwijs aan 
Maasai moeders

Noodhulp 
Filipijnen 

na natuurramp 

Mijlpalen uit 25 jaar ChildsLife
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In veel ontwikkelingslanden is het
tekort aan voedsel een dagelijkse
realiteit. Kinderen lijden vaak het
meest. Ze staan met honger op
en gaan met honger naar bed.
Honger op doorgaande basis is
meer dan het knorren van een lege
maag. Gestremde fysieke en mentale
ontwikkeling, vatbaar zijn voor ziektes,
verminderde prestaties op school of
zelfs het wegblijven van school zijn
serieuze gevolgen. Ook belemmert
het gebrek aan voeding economische
ontwikkeling van gezinnen en gemeen-
schappen. Voedseltekorten vormen
een ernstige bedreiging en daarom
bestrijdt ChildsLife honger en verbetert
de toegang tot gezonde voeding.

Wat doet ChildsLife
ChildsLife biedt onderwijs mét 
schoolmaaltijden en dat is van 
groot belang omdat kinderen die 
in extreme armoede opgroeien zo 
in ieder geval éénmaal per dag een 
voedzame maaltijd krijgen. ChildsLife 
stimuleert en gee� mensen hand-
vatten om voor zichzelf te zorgen. 
Daarom krijgen kwetsbare moeders 
in sloppenwijken een eigen moestuin 
of keukentuintje om hun eigen groente 
te verbouwen. ChildsLife is betrokken 
bij water- en irrigatieprojecten. 
Dit gee� gemeenschappen, naast 
toegang tot schoon drinkwater, de 
mogelijkheid hun land te verbouwen 
en vee te houden. 

Ook worden groentekassen bij 
scholen geplaatst als aanvulling op 
het lunch programma, maar ook om 
�nanciële ondersteuning te bieden 
aan de school. Tijdens crisissituaties, 
zoals de coronapandemie, de sprink-
hanenplagen in Oost-Afrika of de 
Oekraïne crisis mobiliseert ChildsLife 
extra voedselhulp. 

Dit kunnen wij alleen maar mogelijk 
maken dankzij de �nanciële onder-
steuning van onze trouwe achterban. 

En zo leveren wij met elkaar een 
belangrijke bijdrage aan oplossingen 
voor het wereldvoedselprobleem!

Bereikt in 25 jaar
69 miljoen euro besteed
aan projecten!

Voeding:
936.935 kinderen

AnneNoor naschoolse 
onderwijscentra:
2.848 kinderen

Schoon drinkwater: 
69.969 mensen

Weeskinderen:
600 baby’s

Transporten: 
763 met 15.260 
ton hulpgoederen

Onderwijs: 
76.575 kinderen

Nieuwbouw
scholen: 
266 scholen
+ lokalen

Studiebeurzen:
391 kinderen

Groentekassen + 
keukentuintjes:
912

Zorg: 
32.030 mensen

Portret van een kind
Herinnert u zich Juma? Onze kleine poster 
jongen is inmiddels 18 jaar oud! 

ChildsLife leerde Juma meer dan 15 jaar geleden kennen 
in de sloppenwijk Kibera in Kenia. Wat een levendige 
kleine jongen met een blij en hoopvol gezichtje was hij. 
Met ondersteuning van ChildsLife kon hij naar school; 
eerst de basisschool en daarna het voortgezet onderwijs. 
We zijn verheugd te kunnen melden dat Juma dit jaar 
eindexamen doet. Daarna stopt het niet want ‘onze’ 
Juma is ambitieus; hij hoopt internationale betrekkingen 
en politiek te gaan studeren. 

Trots zijn wij dat deze jongeman een mooie toekomst 
voor zich hee�.

“Als vrijwilliger van ChildsLife was ik op de hoogte van 

de vele projecten die door ChildsLife worden ondersteund 

en vertelde daarover ook in familie- en vriendenkring. 

Dat was voor mijn zuster aanleiding om ChildsLife in 

haar testament op te nemen, naast een drietal andere 

stichtingen die tot doel hadden kinderen kansen op een 

betere toekomst te geven. Dat ieder kind recht op 

onderdak, eten, onderwijs en zorg hee�, waar ChildsLife 

voor staat. Helaas is mijn zuster vrij vroeg overleden. 

Het geld dat zij ChildsLife hee� nagelaten hee� het mede 

mogelijk gemaakt een nieuwe school in het Maasai gebied 

in Kenia te stichten. Ik ben ervan overtuigd dat zij heel 

gelukkig zou zijn geweest dat zij op deze wijze een bijdrage 

hee� kunnen leveren. Dat kinderen door een goede 

opleiding een betere kans in hun leven hebben op een 

menswaardig bestaan.”

Chris Ankersmit

Laat een toekomst 
na aan een kind
Dat wil toch iedereen? ChildsLife geloo� in een wereld 
waar kinderen de kans krijgen op te groeien en zich te 
ontplooien. Waar ze zonder honger gaan slapen, naar 
school kunnen gaan en waar een kind niet overlijdt door 
gebrek aan goede gezondheidzorg. Wij zetten ons al 25 jaar 
volledig in uit betrokkenheid bij de kinderen. U deelt die 
verbondenheid want u steunt ons werk voor deze kinderen. 
Deze betrokkenheid kunt u laten voort duren, tot ver in 
de toekomst. 

Een bijzondere manier van steunen is nalaten. Door ChildsLife 
op te nemen in uw testament, draagt u bij aan een betere wereld. 
Ook als u er zelf niet meer bent. Zodat u niet alleen vandaag hulp 
biedt, maar ook in de toekomst.

Wilt u misschien eens van gedachten wisselen over de 
mogelijkheden rondom nalaten aan ChildsLife? Neemt u 
dan contact met ons op om hier vrijblijvend over te 
praten. Want wat u in het verleden hee� gedaan voor 
de kinderen kan dan met uw nalatenschap in de toekomst 
blijven doorgaan.

Voedselzekerheid
Wereldwijd zijn zo’n 2 miljard mensen ondervoed en worden vrouwen 
en kinderen het zwaarst getro�en. Klimaatverandering, groeiende
wereld bevolking, sprinkhanenplagen, coronacrisis, oorlog in Oekraïne 
en stijgende voedselprijzen brengen voedselzekerheid steeds verder 
in gevaar.
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Roemenië
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naar Roemenië

6 trucks 
hulpgoederen 
naar Moldavië 

ChildsLife
bestaat 20 jaar!

Beroepsopleiding
opent in sloppenwijk 

Kibera, Nairobi
Start bouw 

middelbare school 
voor Maasai jongeren 

7 zeecontainers 
Tommy Tippee drinkbekers 
voor Oost-Europa

Groentekassen 
bij scholen Kenia 
voor voeding en 
inkomen

Start bouw 
kliniek 
voor Maasai

ChildsLife opent 
Amsterdamse 

Euronext beurs
Noodhulp voor 

Oekraïense vluchtelingen 
Covid hulp in Afrika 

en Oost-Europa

Bouw slaapzaal voor 
Maasai meisjes bij 
middelbare school

1ste programma tegen 
meisjesbesnijdenis in Kenia

1ste irrigatieproject in Kenia 1ste AnneNoor 
onderwijscentrum 

geopend in Roemenië

1ste kuddes voor 
scholen in Kenia 1ste keuken-

tuintjes 
in Kenia

ChildsLife 
bestaat 10 jaar!Start hiv+ moeder 

programma in Kenia

1ste studiebeurzen 
voor Maasai kinderen

‘Voedselhulp 
voor Kinderen’ 

wordt ‘ChildsLife 
International’ 

Water en irrigatie 
voor 6.000 Maasai 
en hun vee

Noodhulp 
voor vluchtelingen 
Kosovo

Onderwijs aan 
Maasai moeders

Noodhulp 
Filipijnen 

na natuurramp 

Mijlpalen uit 25 jaar ChildsLife
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In veel ontwikkelingslanden is het
tekort aan voedsel een dagelijkse
realiteit. Kinderen lijden vaak het
meest. Ze staan met honger op
en gaan met honger naar bed.
Honger op doorgaande basis is
meer dan het knorren van een lege
maag. Gestremde fysieke en mentale
ontwikkeling, vatbaar zijn voor ziektes,
verminderde prestaties op school of
zelfs het wegblijven van school zijn
serieuze gevolgen. Ook belemmert
het gebrek aan voeding economische
ontwikkeling van gezinnen en gemeen-
schappen. Voedseltekorten vormen
een ernstige bedreiging en daarom
bestrijdt ChildsLife honger en verbetert
de toegang tot gezonde voeding.

Wat doet ChildsLife
ChildsLife biedt onderwijs mét 
schoolmaaltijden en dat is van 
groot belang omdat kinderen die 
in extreme armoede opgroeien zo 
in ieder geval éénmaal per dag een 
voedzame maaltijd krijgen. ChildsLife 
stimuleert en gee� mensen hand-
vatten om voor zichzelf te zorgen. 
Daarom krijgen kwetsbare moeders 
in sloppenwijken een eigen moestuin 
of keukentuintje om hun eigen groente 
te verbouwen. ChildsLife is betrokken 
bij water- en irrigatieprojecten. 
Dit gee� gemeenschappen, naast 
toegang tot schoon drinkwater, de 
mogelijkheid hun land te verbouwen 
en vee te houden. 

Ook worden groentekassen bij 
scholen geplaatst als aanvulling op 
het lunch programma, maar ook om 
�nanciële ondersteuning te bieden 
aan de school. Tijdens crisissituaties, 
zoals de coronapandemie, de sprink-
hanenplagen in Oost-Afrika of de 
Oekraïne crisis mobiliseert ChildsLife 
extra voedselhulp. 

Dit kunnen wij alleen maar mogelijk 
maken dankzij de �nanciële onder-
steuning van onze trouwe achterban. 

En zo leveren wij met elkaar een 
belangrijke bijdrage aan oplossingen 
voor het wereldvoedselprobleem!

Bereikt in 25 jaar
69 miljoen euro besteed
aan projecten!

Voeding:
936.935 kinderen

AnneNoor naschoolse 
onderwijscentra:
2.848 kinderen

Schoon drinkwater: 
69.969 mensen

Weeskinderen:
600 baby’s

Transporten: 
763 met 15.260 
ton hulpgoederen

Onderwijs: 
76.575 kinderen

Nieuwbouw
scholen: 
266 scholen
+ lokalen

Studiebeurzen:
391 kinderen

Groentekassen + 
keukentuintjes:
912

Zorg: 
32.030 mensen

Portret van een kind
Herinnert u zich Juma? Onze kleine poster 
jongen is inmiddels 18 jaar oud! 

ChildsLife leerde Juma meer dan 15 jaar geleden kennen 
in de sloppenwijk Kibera in Kenia. Wat een levendige 
kleine jongen met een blij en hoopvol gezichtje was hij. 
Met ondersteuning van ChildsLife kon hij naar school; 
eerst de basisschool en daarna het voortgezet onderwijs. 
We zijn verheugd te kunnen melden dat Juma dit jaar 
eindexamen doet. Daarna stopt het niet want ‘onze’ 
Juma is ambitieus; hij hoopt internationale betrekkingen 
en politiek te gaan studeren. 

Trots zijn wij dat deze jongeman een mooie toekomst 
voor zich hee�.

“Als vrijwilliger van ChildsLife was ik op de hoogte van 

de vele projecten die door ChildsLife worden ondersteund 

en vertelde daarover ook in familie- en vriendenkring. 

Dat was voor mijn zuster aanleiding om ChildsLife in 

haar testament op te nemen, naast een drietal andere 

stichtingen die tot doel hadden kinderen kansen op een 

betere toekomst te geven. Dat ieder kind recht op 

onderdak, eten, onderwijs en zorg hee�, waar ChildsLife 

voor staat. Helaas is mijn zuster vrij vroeg overleden. 

Het geld dat zij ChildsLife hee� nagelaten hee� het mede 

mogelijk gemaakt een nieuwe school in het Maasai gebied 

in Kenia te stichten. Ik ben ervan overtuigd dat zij heel 

gelukkig zou zijn geweest dat zij op deze wijze een bijdrage 

hee� kunnen leveren. Dat kinderen door een goede 

opleiding een betere kans in hun leven hebben op een 

menswaardig bestaan.”

Chris Ankersmit

Laat een toekomst 
na aan een kind
Dat wil toch iedereen? ChildsLife geloo� in een wereld 
waar kinderen de kans krijgen op te groeien en zich te 
ontplooien. Waar ze zonder honger gaan slapen, naar 
school kunnen gaan en waar een kind niet overlijdt door 
gebrek aan goede gezondheidzorg. Wij zetten ons al 25 jaar 
volledig in uit betrokkenheid bij de kinderen. U deelt die 
verbondenheid want u steunt ons werk voor deze kinderen. 
Deze betrokkenheid kunt u laten voort duren, tot ver in 
de toekomst. 

Een bijzondere manier van steunen is nalaten. Door ChildsLife 
op te nemen in uw testament, draagt u bij aan een betere wereld. 
Ook als u er zelf niet meer bent. Zodat u niet alleen vandaag hulp 
biedt, maar ook in de toekomst.

Wilt u misschien eens van gedachten wisselen over de 
mogelijkheden rondom nalaten aan ChildsLife? Neemt u 
dan contact met ons op om hier vrijblijvend over te 
praten. Want wat u in het verleden hee� gedaan voor 
de kinderen kan dan met uw nalatenschap in de toekomst 
blijven doorgaan.

Voedselzekerheid
Wereldwijd zijn zo’n 2 miljard mensen ondervoed en worden vrouwen 
en kinderen het zwaarst getro�en. Klimaatverandering, groeiende
wereld bevolking, sprinkhanenplagen, coronacrisis, oorlog in Oekraïne 
en stijgende voedselprijzen brengen voedselzekerheid steeds verder 
in gevaar.
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Hoera, ChildsLife is jarig! Een mooi moment om u mee te nemen naar het ontstaan van ChildsLife, naar de kracht 
toen en nu van onze mooie organisatie.

25 jaar geleden stond Patricia Korver-Kicak aan de wieg 
van ChildsLife. Patricia zag haar werk niet als een roeping. 
‘Voor mij is het de gewoonste zaak van de wereld dat je hulp biedt 
aan mensen die dat nodig hebben. Ik ben niet de oermoeder die 
tranen droogt maar liever de initiator en organisator die achter 
de schermen keihard werkt om mensen ondersteuning te bieden 
zodat zij voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen en een 
toekomst zonder liefdadigheid tegemoet gaan’, aldus Patricia.

Na vele jaren bij internationale non-pro�ts besloot Patricia 
haar expertise in te zetten voor een nieuwe organisatie. Een 
organisatie anders dan anderen, één die werkelijk luistert 
naar wat mensen nodig hebben. Een organisatie met een 
doordachte werkwijze die samen met de lokale gemeen-
schappen werkt aan haalbare duurzame resultaten voor 
een daadwerkelijke impact. Eén die werkt aan het toekomst-
perspectief voor mensen die dachten er geen te hebben. 

De bewogen missie startte als Voedselhulp voor Kinderen 
met noodvoedseltransporten voor gezinnen in Oost- 
Europa. Daarna werd al snel de hulp uitgebreid naar Afrika 
waar de eerste onderwijs- en waterprojecten van start 
gingen. In 2004 veranderde de naam naar ChildsLife voor 
een betere nationale en internationale herkenbaarheid.

Na 10 jaar breidt ChildsLife de programma’s in Afrika en 
Oost-Europa uit. De focus verlegt zich naar ondersteuning 
van kinderen én hun leefgemeenschappen waarbij duur  -
zame ontwikkeling en zelfredzaamheid centraal staat, 

zodat mensen de middelen krijgen om de vicieuze cirkel 
van armoede te doorbreken. ChildsLife blij� bij het hulp 
op maat principe, aansluitend bij de lokale behoe�en. 
Want nog steeds geldt dat een relatief simpele oplossing 
de grootste impact kan hebben. 

ChildsLife is inmiddels volwassen! Wat begon aan Patricia’s 
keukentafel is nu een doorgewinterde en ervaren organisatie. 
Zoals u weet, ging Patricia in 2020 met wel  verdiend pen sioen 
en droeg het stokje over aan Carlian van Klarenbosch en 
haar collega’s. Gelukkig staat Patricia met veel betrokken-
heid altijd klaar voor ChildsLife.

Met gepaste trots kijken we naar een organisatie die 
al 25 jaar bestaat! Natuurlijk zijn er in de loop der jaren 
uitdagingen op ons pad gekomen, maar waar het allemaal 
om gaat is het enorme aantal kinderen dat een mooie 
toekomst tegemoet is gegaan, zoals u in deze nieuwsbrief 
kunt lezen. Dit hadden we nooit kunnen bereiken zonder 
de �jne groep donateurs en supporters en het hechte 
bescheiden team van medewerkers en vrijwilligers.

Hoewel we liever in een wereld leven waarin onze hulp 
niet nodig is, kijken we uit naar de volgende 25 jaar. 
Tot die tijd blij� ChildsLife met uw hulp hard werken 
om zo veel mogelijk kinderen een kans op een betere 
toekomst te bieden!

Geven werkt
De omvang van armoede in de wereld is overweldigend 
en bedroe� velen. Sommige mensen voelen zich machte-
loos en concluderen dat ze niet veel kunnen betekenen: 
‘Een druppel op een gloeiende plaat’ wordt regelmatig 
aangehaald.

Dergelijke wanhoop is begrijpelijk, maar gelukkig vertellen 
de feiten van 25 jaar ChildsLife een heel ander verhaal. 
De ChildsLife programma’s hebben namelijk herhaaldelijk 
bewezen dat door te investeren in het toekomstperspectief 
van baby’s en kinderen vanaf een zeer vroeg stadium, en 
gezinnen en hele gemeenschappen de juiste instrumenten 
aan te reiken, de armoedespiraal kan worden door broken. 
Het feit dat er vandaag de dag nog steeds extreme armoede 
bestaat, betekent niet dat ontwikkelings samenwerking 
niet werkt, het betekent dat ons werk nog niet gedaan is 
en dat meer mensen onze hulp nodig hebben! Veel kinderen 
en gemeenschappen in Afrika en Oost-Europa hebben 

enorme vooruitgang geboekt door de programma’s van 
ChildsLife. In 25 jaar tijd hebben uw donaties gezorgd 
dat ChildsLife 69 miljoen euro hee� kunnen investeren in 
het toekomstperspectief van duizenden baby’s, kinderen, 
vrouwen en hun gemeenschappen door met hen te werken 
aan duurzame oplossingen voor onderdak, infrastructuur, 
voedsel, water, onderwijs en zorg. 

Tienduizenden mensen zijn een mooiere toekomst 
zonder armoede tegemoet gegaan. Al deze successen 
zijn volledig te danken aan de zeer trouwe achterban van 
supporters en donateurs. ChildsLife prijst zich gelukkig 
met deze achterban.

Vrijwilligers Fondsen Verenigingen

Donateurs Stichtingen Kerken

Bedrijven Serviceclubs Scholen

Geven werkt!
Wij danken u voor uw vertrouwen.

Een prachtige mijlpaal!
25 jaar ChildsLife 

Nieuwsbrief

“Kinderen zijn de toekomst” en de meeste ouders zullen het eens zijn dat “de beste investering 

een investering in je kinderen is”. Maar wat als je wiegje niet in het welvarende deel van de 

wereld hee� gestaan of je misschien wel geen wieg had! Ouders kunnen dan zeer beperkt doen 

wat wij hier als “vanzelfsprekend” ervaren. Gelukkig zijn er velen die niet alleen naar eigen 

kinderen en kleinkinderen maar ook juist naar die kinderen een hand willen uitstrekken. 

ChildsLife hee� in 25 jaar met haar unieke aanpak een concept neergezet waarin 90% van alle 

middelen wordt ingezet waar dat het meest e�ectief is. Bouwend aan een toekomst, kinderen 

op de eerste plaats, omgeven door huisvesting, voeding, onderwijs en zeer belangrijk… liefde! 

Het gemotiveerde en inspirerende team van ChildsLife steunen is een keuze die wij graag en 

vanuit ons hart doen.
C.M. Teves en B.M. Drontmann, Directie DUCHEFA Beheer B.V.

“Wat ons het meeste aanspreekt aan 
ChildsLife en wat we na zoveel jaar 
kunnen bevestigen, is dat ze (mee)
werkt aan de zelfredzaamheid van de 
lokale bevolking. Het gaat er niet om 
wat er wordt opgezet, maar om waar 
de vraag naar is. De opzet en de visie 
die ze daarin hanteert is verfrissend, 
down to earth en doeltre�end.”

Stichting FortUna

ChildsLife helpt mensen die ondersteuning nodig hebben en bieden die steun op een manier die een directe impact hee�. Door deze aanpak kunnen Röhlig Penske Logistics en onze donerende klanten het doel van ChildsLife ondersteunen om kinderen in nood een betere kans in het leven te bieden.
Röhlig Penske Logistics

ChildsLife  |  25 jaar

S P E C I A L E  J U B I L E U M  E D I T I E

Schenken met belastingvoordeel

Op naar het volgende decennium!

Hoe? Dat doet u samen met de Belas-
tingdienst. Zij willen namelijk graag 
dat u goed doet met uw geld. En om 
dat te realiseren is uw gi� �scaal 
a�rekbaar wanneer u deze vastlegt 
als periodieke gi�.

ChildsLife ontvangt geen subsidies van de 
overheid, dus alle mooie resultaten worden 
behaald dankzij donateurs en supporters. 
Met structurele gi�en kunnen wij langere 
termijn plannen maken, wat tot duurzame 
resultaten leidt én echt verschil maakt voor 
kinderen die leven in extreme armoede. 
Een periodieke gi� helpt hier erg goed bij. 
Meer weten? Neem gerust contact met 
ons op.

25 jaar ChildsLife! De getallen liegen er niet om; als compacte organisatie hebben we een groot bereik en ruim 
2 miljoen kinderen ondersteund. Op verschillende manieren hebben we bijgedragen aan het creëren van een 
toekomstperspectief voor deze kinderen. 

De afgelopen 25 jaar is heel veel vooruitgang geboekt in 
het welzijn voor kinderen wereldwijd. Ondanks dat is 
een wereld zonder armoede helaas nog ver verwijderd.
Klimaatverandering, de coronapandemie en de oorlog in 
Oekraïne hebben een behoorlijke terugslag teweeg gebracht.
Daarom gaan we de komende jaren samen met u verder 
in de strijd voor gelijke kansen, vechten we tegen honger 
en springen we bij in noodsituaties. Samen zorgen we voor 
onderwijs en creëren zelfredzaamheid en een toekomst-
perspectief voor kwetsbaren. 

Met u zullen we blijven werken aan een wereld zonder 
armoede. Samen bieden we kinderen kansen! 

Dank u wel!

Carlian van Klarenbosch, Directeur ChildsLife Nederland

25 jaar ChildsLife
Investeer in een 
kinderleven en geef!

ChildsLife hee� een 
verlanglijstje:

€ 25:€ 25: Keukentuintje
incl. zaden

€ 250:€ 250: 600 Kinderen een 
warme schoolmaaltijd

€ 2.500:€ 2.500: 4 Studiebeurzen 
voor leergierige kinderen

€ 25.000:€ 25.000: Bouw van een
groentekas met watertank 
voor irrigatie

Op naar het volgende decennium!

“Een kleine 10 jaar geleden zijn wij 
door de charity desk van Rabobank 
gewezen op het bestaan van 
ChildsLife. Wij waren (en zijn) 
onder de indruk van al hetgeen 
ChildsLife voor kinderen die het 
niet gemakkelijk hebben weet 
te realiseren. Dat het daarbij 
niet alleen gaat om noodhulp 
maar vooral ook om zelfredzaam-
heid zorgt er voor dat deze 
kinderen een beter toekomst-
perspectief hebben.

De projecten die ChildsLife 
bij tijd en wijle onder onze 
aandacht brengt sluiten aan bij 
onze interesses en voorkeuren. 
Doordat er vervolgens met 
regel maat in woord en beeld wordt 
gerapporteerd over de voortgang 
van door ons gesteunde projecten 
zijn de kinderen waar het uitein-
delijk om gaat een waardevolle 
dimensie in ons leven geworden.”

Henk en Mariette

Waarderweg 50B |  2031 BP Haarlem |  023 5570081 |  info@childslife.nl |  www.childslife.nl | IBAN NL05 INGB 000 000 2840 | KVK 411 87390

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt 
door sponsoring van Ambasco Design & Marketing 
en Unissant Gra�sche Groep.
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“Ik ben sinds jaar en dag donateur van ChildsLife. Door het regelmatige contact hoor en ervaar ik, mede door foto’s en verslagen, dat de hulp die ChildsLife biedt ook daad werkelijk 
daar komt waar het nodig is. Dat motiveert me om te blijven 
sponsoren en anderen te enthousiasmeren voor ChildsLife. 
ChildsLife biedt niet alleen financiële hulp, maar ook 
directe materiële hulp wat mij aanspreekt. De directe 
controle in de ontvangende landen zoals Kenia, Roemenië 
en Moldavië maakt het voor mij zo betrouwbaar. Dit dankzij 
bevlogen hardwerkende mensen die ChildsLife voor 200% 
vertegenwoordigen”.

Donateur Noor Meijer

COLOFON



Hoera, ChildsLife is jarig! Een mooi moment om u mee te nemen naar het ontstaan van ChildsLife, naar de kracht 
toen en nu van onze mooie organisatie.

25 jaar geleden stond Patricia Korver-Kicak aan de wieg 
van ChildsLife. Patricia zag haar werk niet als een roeping. 
‘Voor mij is het de gewoonste zaak van de wereld dat je hulp biedt 
aan mensen die dat nodig hebben. Ik ben niet de oermoeder die 
tranen droogt maar liever de initiator en organisator die achter 
de schermen keihard werkt om mensen ondersteuning te bieden 
zodat zij voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen en een 
toekomst zonder liefdadigheid tegemoet gaan’, aldus Patricia.

Na vele jaren bij internationale non-pro�ts besloot Patricia 
haar expertise in te zetten voor een nieuwe organisatie. Een 
organisatie anders dan anderen, één die werkelijk luistert 
naar wat mensen nodig hebben. Een organisatie met een 
doordachte werkwijze die samen met de lokale gemeen-
schappen werkt aan haalbare duurzame resultaten voor 
een daadwerkelijke impact. Eén die werkt aan het toekomst-
perspectief voor mensen die dachten er geen te hebben. 

De bewogen missie startte als Voedselhulp voor Kinderen 
met noodvoedseltransporten voor gezinnen in Oost- 
Europa. Daarna werd al snel de hulp uitgebreid naar Afrika 
waar de eerste onderwijs- en waterprojecten van start 
gingen. In 2004 veranderde de naam naar ChildsLife voor 
een betere nationale en internationale herkenbaarheid.

Na 10 jaar breidt ChildsLife de programma’s in Afrika en 
Oost-Europa uit. De focus verlegt zich naar ondersteuning 
van kinderen én hun leefgemeenschappen waarbij duur  -
zame ontwikkeling en zelfredzaamheid centraal staat, 

zodat mensen de middelen krijgen om de vicieuze cirkel 
van armoede te doorbreken. ChildsLife blij� bij het hulp 
op maat principe, aansluitend bij de lokale behoe�en. 
Want nog steeds geldt dat een relatief simpele oplossing 
de grootste impact kan hebben. 

ChildsLife is inmiddels volwassen! Wat begon aan Patricia’s 
keukentafel is nu een doorgewinterde en ervaren organisatie. 
Zoals u weet, ging Patricia in 2020 met wel  verdiend pen sioen 
en droeg het stokje over aan Carlian van Klarenbosch en 
haar collega’s. Gelukkig staat Patricia met veel betrokken-
heid altijd klaar voor ChildsLife.

Met gepaste trots kijken we naar een organisatie die 
al 25 jaar bestaat! Natuurlijk zijn er in de loop der jaren 
uitdagingen op ons pad gekomen, maar waar het allemaal 
om gaat is het enorme aantal kinderen dat een mooie 
toekomst tegemoet is gegaan, zoals u in deze nieuwsbrief 
kunt lezen. Dit hadden we nooit kunnen bereiken zonder 
de �jne groep donateurs en supporters en het hechte 
bescheiden team van medewerkers en vrijwilligers.

Hoewel we liever in een wereld leven waarin onze hulp 
niet nodig is, kijken we uit naar de volgende 25 jaar. 
Tot die tijd blij� ChildsLife met uw hulp hard werken 
om zo veel mogelijk kinderen een kans op een betere 
toekomst te bieden!

Geven werkt
De omvang van armoede in de wereld is overweldigend 
en bedroe� velen. Sommige mensen voelen zich machte-
loos en concluderen dat ze niet veel kunnen betekenen: 
‘Een druppel op een gloeiende plaat’ wordt regelmatig 
aangehaald.

Dergelijke wanhoop is begrijpelijk, maar gelukkig vertellen 
de feiten van 25 jaar ChildsLife een heel ander verhaal. 
De ChildsLife programma’s hebben namelijk herhaaldelijk 
bewezen dat door te investeren in het toekomstperspectief 
van baby’s en kinderen vanaf een zeer vroeg stadium, en 
gezinnen en hele gemeenschappen de juiste instrumenten 
aan te reiken, de armoedespiraal kan worden door broken. 
Het feit dat er vandaag de dag nog steeds extreme armoede 
bestaat, betekent niet dat ontwikkelings samenwerking 
niet werkt, het betekent dat ons werk nog niet gedaan is 
en dat meer mensen onze hulp nodig hebben! Veel kinderen 
en gemeenschappen in Afrika en Oost-Europa hebben 

enorme vooruitgang geboekt door de programma’s van 
ChildsLife. In 25 jaar tijd hebben uw donaties gezorgd 
dat ChildsLife 69 miljoen euro hee� kunnen investeren in 
het toekomstperspectief van duizenden baby’s, kinderen, 
vrouwen en hun gemeenschappen door met hen te werken 
aan duurzame oplossingen voor onderdak, infrastructuur, 
voedsel, water, onderwijs en zorg. 

Tienduizenden mensen zijn een mooiere toekomst 
zonder armoede tegemoet gegaan. Al deze successen 
zijn volledig te danken aan de zeer trouwe achterban van 
supporters en donateurs. ChildsLife prijst zich gelukkig 
met deze achterban.

Vrijwilligers Fondsen Verenigingen

Donateurs Stichtingen Kerken

Bedrijven Serviceclubs Scholen

Geven werkt!
Wij danken u voor uw vertrouwen.

Een prachtige mijlpaal!
25 jaar ChildsLife 

Nieuwsbrief

“Kinderen zijn de toekomst” en de meeste ouders zullen het eens zijn dat “de beste investering 

een investering in je kinderen is”. Maar wat als je wiegje niet in het welvarende deel van de 

wereld hee� gestaan of je misschien wel geen wieg had! Ouders kunnen dan zeer beperkt doen 

wat wij hier als “vanzelfsprekend” ervaren. Gelukkig zijn er velen die niet alleen naar eigen 

kinderen en kleinkinderen maar ook juist naar die kinderen een hand willen uitstrekken. 

ChildsLife hee� in 25 jaar met haar unieke aanpak een concept neergezet waarin 90% van alle 

middelen wordt ingezet waar dat het meest e�ectief is. Bouwend aan een toekomst, kinderen 

op de eerste plaats, omgeven door huisvesting, voeding, onderwijs en zeer belangrijk… liefde! 

Het gemotiveerde en inspirerende team van ChildsLife steunen is een keuze die wij graag en 

vanuit ons hart doen.
C.M. Teves en B.M. Drontmann, Directie DUCHEFA Beheer B.V.

“Wat ons het meeste aanspreekt aan 
ChildsLife en wat we na zoveel jaar 
kunnen bevestigen, is dat ze (mee)
werkt aan de zelfredzaamheid van de 
lokale bevolking. Het gaat er niet om 
wat er wordt opgezet, maar om waar 
de vraag naar is. De opzet en de visie 
die ze daarin hanteert is verfrissend, 
down to earth en doeltre�end.”

Stichting FortUna

ChildsLife helpt mensen die ondersteuning nodig hebben en bieden die steun op een manier die een directe impact hee�. Door deze aanpak kunnen Röhlig Penske Logistics en onze donerende klanten het doel van ChildsLife ondersteunen om kinderen in nood een betere kans in het leven te bieden.
Röhlig Penske Logistics

ChildsLife  |  25 jaar

S P E C I A L E  J U B I L E U M  E D I T I E

Schenken met belastingvoordeel

Op naar het volgende decennium!

Hoe? Dat doet u samen met de Belas-
tingdienst. Zij willen namelijk graag 
dat u goed doet met uw geld. En om 
dat te realiseren is uw gi� �scaal 
a�rekbaar wanneer u deze vastlegt 
als periodieke gi�.

ChildsLife ontvangt geen subsidies van de 
overheid, dus alle mooie resultaten worden 
behaald dankzij donateurs en supporters. 
Met structurele gi�en kunnen wij langere 
termijn plannen maken, wat tot duurzame 
resultaten leidt én echt verschil maakt voor 
kinderen die leven in extreme armoede. 
Een periodieke gi� helpt hier erg goed bij. 
Meer weten? Neem gerust contact met 
ons op.

25 jaar ChildsLife! De getallen liegen er niet om; als compacte organisatie hebben we een groot bereik en ruim 
2 miljoen kinderen ondersteund. Op verschillende manieren hebben we bijgedragen aan het creëren van een 
toekomstperspectief voor deze kinderen. 

De afgelopen 25 jaar is heel veel vooruitgang geboekt in 
het welzijn voor kinderen wereldwijd. Ondanks dat is 
een wereld zonder armoede helaas nog ver verwijderd.
Klimaatverandering, de coronapandemie en de oorlog in 
Oekraïne hebben een behoorlijke terugslag teweeg gebracht.
Daarom gaan we de komende jaren samen met u verder 
in de strijd voor gelijke kansen, vechten we tegen honger 
en springen we bij in noodsituaties. Samen zorgen we voor 
onderwijs en creëren zelfredzaamheid en een toekomst-
perspectief voor kwetsbaren. 

Met u zullen we blijven werken aan een wereld zonder 
armoede. Samen bieden we kinderen kansen! 

Dank u wel!

Carlian van Klarenbosch, Directeur ChildsLife Nederland

25 jaar ChildsLife
Investeer in een 
kinderleven en geef!

ChildsLife hee� een 
verlanglijstje:

€ 25:€ 25: Keukentuintje
incl. zaden

€ 250:€ 250: 600 Kinderen een 
warme schoolmaaltijd

€ 2.500:€ 2.500: 4 Studiebeurzen 
voor leergierige kinderen

€ 25.000:€ 25.000: Bouw van een
groentekas met watertank 
voor irrigatie

Op naar het volgende decennium!

“Een kleine 10 jaar geleden zijn wij 
door de charity desk van Rabobank 
gewezen op het bestaan van 
ChildsLife. Wij waren (en zijn) 
onder de indruk van al hetgeen 
ChildsLife voor kinderen die het 
niet gemakkelijk hebben weet 
te realiseren. Dat het daarbij 
niet alleen gaat om noodhulp 
maar vooral ook om zelfredzaam-
heid zorgt er voor dat deze 
kinderen een beter toekomst-
perspectief hebben.

De projecten die ChildsLife 
bij tijd en wijle onder onze 
aandacht brengt sluiten aan bij 
onze interesses en voorkeuren. 
Doordat er vervolgens met 
regel maat in woord en beeld wordt 
gerapporteerd over de voortgang 
van door ons gesteunde projecten 
zijn de kinderen waar het uitein-
delijk om gaat een waardevolle 
dimensie in ons leven geworden.”

Henk en Mariette
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Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt 
door sponsoring van Ambasco Design & Marketing 
en Unissant Gra�sche Groep.
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“Ik ben sinds jaar en dag donateur van ChildsLife. Door het regelmatige contact hoor en ervaar ik, mede door foto’s en verslagen, dat de hulp die ChildsLife biedt ook daad werkelijk 
daar komt waar het nodig is. Dat motiveert me om te blijven 
sponsoren en anderen te enthousiasmeren voor ChildsLife. 
ChildsLife biedt niet alleen financiële hulp, maar ook 
directe materiële hulp wat mij aanspreekt. De directe 
controle in de ontvangende landen zoals Kenia, Roemenië 
en Moldavië maakt het voor mij zo betrouwbaar. Dit dankzij 
bevlogen hardwerkende mensen die ChildsLife voor 200% 
vertegenwoordigen”.

Donateur Noor Meijer

COLOFON

Hoera, ChildsLife is jarig! Een mooi moment om u mee te nemen naar het ontstaan van ChildsLife, naar de kracht 
toen en nu van onze mooie organisatie.

25 jaar geleden stond Patricia Korver-Kicak aan de wieg 
van ChildsLife. Patricia zag haar werk niet als een roeping. 
‘Voor mij is het de gewoonste zaak van de wereld dat je hulp biedt 
aan mensen die dat nodig hebben. Ik ben niet de oermoeder die 
tranen droogt maar liever de initiator en organisator die achter 
de schermen keihard werkt om mensen ondersteuning te bieden 
zodat zij voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen en een 
toekomst zonder liefdadigheid tegemoet gaan’, aldus Patricia.

Na vele jaren bij internationale non-pro�ts besloot Patricia 
haar expertise in te zetten voor een nieuwe organisatie. Een 
organisatie anders dan anderen, één die werkelijk luistert 
naar wat mensen nodig hebben. Een organisatie met een 
doordachte werkwijze die samen met de lokale gemeen-
schappen werkt aan haalbare duurzame resultaten voor 
een daadwerkelijke impact. Eén die werkt aan het toekomst-
perspectief voor mensen die dachten er geen te hebben. 

De bewogen missie startte als Voedselhulp voor Kinderen 
met noodvoedseltransporten voor gezinnen in Oost- 
Europa. Daarna werd al snel de hulp uitgebreid naar Afrika 
waar de eerste onderwijs- en waterprojecten van start 
gingen. In 2004 veranderde de naam naar ChildsLife voor 
een betere nationale en internationale herkenbaarheid.

Na 10 jaar breidt ChildsLife de programma’s in Afrika en 
Oost-Europa uit. De focus verlegt zich naar ondersteuning 
van kinderen én hun leefgemeenschappen waarbij duur  -
zame ontwikkeling en zelfredzaamheid centraal staat, 

zodat mensen de middelen krijgen om de vicieuze cirkel 
van armoede te doorbreken. ChildsLife blij� bij het hulp 
op maat principe, aansluitend bij de lokale behoe�en. 
Want nog steeds geldt dat een relatief simpele oplossing 
de grootste impact kan hebben. 

ChildsLife is inmiddels volwassen! Wat begon aan Patricia’s 
keukentafel is nu een doorgewinterde en ervaren organisatie. 
Zoals u weet, ging Patricia in 2020 met wel  verdiend pen sioen 
en droeg het stokje over aan Carlian van Klarenbosch en 
haar collega’s. Gelukkig staat Patricia met veel betrokken-
heid altijd klaar voor ChildsLife.

Met gepaste trots kijken we naar een organisatie die 
al 25 jaar bestaat! Natuurlijk zijn er in de loop der jaren 
uitdagingen op ons pad gekomen, maar waar het allemaal 
om gaat is het enorme aantal kinderen dat een mooie 
toekomst tegemoet is gegaan, zoals u in deze nieuwsbrief 
kunt lezen. Dit hadden we nooit kunnen bereiken zonder 
de �jne groep donateurs en supporters en het hechte 
bescheiden team van medewerkers en vrijwilligers.

Hoewel we liever in een wereld leven waarin onze hulp 
niet nodig is, kijken we uit naar de volgende 25 jaar. 
Tot die tijd blij� ChildsLife met uw hulp hard werken 
om zo veel mogelijk kinderen een kans op een betere 
toekomst te bieden!

Geven werkt
De omvang van armoede in de wereld is overweldigend 
en bedroe� velen. Sommige mensen voelen zich machte-
loos en concluderen dat ze niet veel kunnen betekenen: 
‘Een druppel op een gloeiende plaat’ wordt regelmatig 
aangehaald.

Dergelijke wanhoop is begrijpelijk, maar gelukkig vertellen 
de feiten van 25 jaar ChildsLife een heel ander verhaal. 
De ChildsLife programma’s hebben namelijk herhaaldelijk 
bewezen dat door te investeren in het toekomstperspectief 
van baby’s en kinderen vanaf een zeer vroeg stadium, en 
gezinnen en hele gemeenschappen de juiste instrumenten 
aan te reiken, de armoedespiraal kan worden door broken. 
Het feit dat er vandaag de dag nog steeds extreme armoede 
bestaat, betekent niet dat ontwikkelings samenwerking 
niet werkt, het betekent dat ons werk nog niet gedaan is 
en dat meer mensen onze hulp nodig hebben! Veel kinderen 
en gemeenschappen in Afrika en Oost-Europa hebben 

enorme vooruitgang geboekt door de programma’s van 
ChildsLife. In 25 jaar tijd hebben uw donaties gezorgd 
dat ChildsLife 69 miljoen euro hee� kunnen investeren in 
het toekomstperspectief van duizenden baby’s, kinderen, 
vrouwen en hun gemeenschappen door met hen te werken 
aan duurzame oplossingen voor onderdak, infrastructuur, 
voedsel, water, onderwijs en zorg. 

Tienduizenden mensen zijn een mooiere toekomst 
zonder armoede tegemoet gegaan. Al deze successen 
zijn volledig te danken aan de zeer trouwe achterban van 
supporters en donateurs. ChildsLife prijst zich gelukkig 
met deze achterban.

Vrijwilligers Fondsen Verenigingen

Donateurs Stichtingen Kerken

Bedrijven Serviceclubs Scholen

Geven werkt!
Wij danken u voor uw vertrouwen.

Een prachtige mijlpaal!
25 jaar ChildsLife 

Nieuwsbrief

“Kinderen zijn de toekomst” en de meeste ouders zullen het eens zijn dat “de beste investering 

een investering in je kinderen is”. Maar wat als je wiegje niet in het welvarende deel van de 

wereld hee� gestaan of je misschien wel geen wieg had! Ouders kunnen dan zeer beperkt doen 

wat wij hier als “vanzelfsprekend” ervaren. Gelukkig zijn er velen die niet alleen naar eigen 

kinderen en kleinkinderen maar ook juist naar die kinderen een hand willen uitstrekken. 

ChildsLife hee� in 25 jaar met haar unieke aanpak een concept neergezet waarin 90% van alle 

middelen wordt ingezet waar dat het meest e�ectief is. Bouwend aan een toekomst, kinderen 

op de eerste plaats, omgeven door huisvesting, voeding, onderwijs en zeer belangrijk… liefde! 

Het gemotiveerde en inspirerende team van ChildsLife steunen is een keuze die wij graag en 

vanuit ons hart doen.
C.M. Teves en B.M. Drontmann, Directie DUCHEFA Beheer B.V.

“Wat ons het meeste aanspreekt aan 
ChildsLife en wat we na zoveel jaar 
kunnen bevestigen, is dat ze (mee)
werkt aan de zelfredzaamheid van de 
lokale bevolking. Het gaat er niet om 
wat er wordt opgezet, maar om waar 
de vraag naar is. De opzet en de visie 
die ze daarin hanteert is verfrissend, 
down to earth en doeltre�end.”

Stichting FortUna

ChildsLife helpt mensen die ondersteuning nodig hebben en bieden die steun op een manier die een directe impact hee�. Door deze aanpak kunnen Röhlig Penske Logistics en onze donerende klanten het doel van ChildsLife ondersteunen om kinderen in nood een betere kans in het leven te bieden.
Röhlig Penske Logistics

ChildsLife  |  25 jaar

S P E C I A L E  J U B I L E U M  E D I T I E

Schenken met belastingvoordeel

Op naar het volgende decennium!

Hoe? Dat doet u samen met de Belas-
tingdienst. Zij willen namelijk graag 
dat u goed doet met uw geld. En om 
dat te realiseren is uw gi� �scaal 
a�rekbaar wanneer u deze vastlegt 
als periodieke gi�.

ChildsLife ontvangt geen subsidies van de 
overheid, dus alle mooie resultaten worden 
behaald dankzij donateurs en supporters. 
Met structurele gi�en kunnen wij langere 
termijn plannen maken, wat tot duurzame 
resultaten leidt én echt verschil maakt voor 
kinderen die leven in extreme armoede. 
Een periodieke gi� helpt hier erg goed bij. 
Meer weten? Neem gerust contact met 
ons op.

25 jaar ChildsLife! De getallen liegen er niet om; als compacte organisatie hebben we een groot bereik en ruim 
2 miljoen kinderen ondersteund. Op verschillende manieren hebben we bijgedragen aan het creëren van een 
toekomstperspectief voor deze kinderen. 

De afgelopen 25 jaar is heel veel vooruitgang geboekt in 
het welzijn voor kinderen wereldwijd. Ondanks dat is 
een wereld zonder armoede helaas nog ver verwijderd.
Klimaatverandering, de coronapandemie en de oorlog in 
Oekraïne hebben een behoorlijke terugslag teweeg gebracht.
Daarom gaan we de komende jaren samen met u verder 
in de strijd voor gelijke kansen, vechten we tegen honger 
en springen we bij in noodsituaties. Samen zorgen we voor 
onderwijs en creëren zelfredzaamheid en een toekomst-
perspectief voor kwetsbaren. 

Met u zullen we blijven werken aan een wereld zonder 
armoede. Samen bieden we kinderen kansen! 

Dank u wel!

Carlian van Klarenbosch, Directeur ChildsLife Nederland

25 jaar ChildsLife
Investeer in een 
kinderleven en geef!

ChildsLife hee� een 
verlanglijstje:

€ 25:€ 25: Keukentuintje
incl. zaden

€ 250:€ 250: 600 Kinderen een 
warme schoolmaaltijd

€ 2.500:€ 2.500: 4 Studiebeurzen 
voor leergierige kinderen

€ 25.000:€ 25.000: Bouw van een
groentekas met watertank 
voor irrigatie

Op naar het volgende decennium!

“Een kleine 10 jaar geleden zijn wij 
door de charity desk van Rabobank 
gewezen op het bestaan van 
ChildsLife. Wij waren (en zijn) 
onder de indruk van al hetgeen 
ChildsLife voor kinderen die het 
niet gemakkelijk hebben weet 
te realiseren. Dat het daarbij 
niet alleen gaat om noodhulp 
maar vooral ook om zelfredzaam-
heid zorgt er voor dat deze 
kinderen een beter toekomst-
perspectief hebben.

De projecten die ChildsLife 
bij tijd en wijle onder onze 
aandacht brengt sluiten aan bij 
onze interesses en voorkeuren. 
Doordat er vervolgens met 
regel maat in woord en beeld wordt 
gerapporteerd over de voortgang 
van door ons gesteunde projecten 
zijn de kinderen waar het uitein-
delijk om gaat een waardevolle 
dimensie in ons leven geworden.”

Henk en Mariette
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“Ik ben sinds jaar en dag donateur van ChildsLife. Door het regelmatige contact hoor en ervaar ik, mede door foto’s en verslagen, dat de hulp die ChildsLife biedt ook daad werkelijk 
daar komt waar het nodig is. Dat motiveert me om te blijven 
sponsoren en anderen te enthousiasmeren voor ChildsLife. 
ChildsLife biedt niet alleen financiële hulp, maar ook 
directe materiële hulp wat mij aanspreekt. De directe 
controle in de ontvangende landen zoals Kenia, Roemenië 
en Moldavië maakt het voor mij zo betrouwbaar. Dit dankzij 
bevlogen hardwerkende mensen die ChildsLife voor 200% 
vertegenwoordigen”.

Donateur Noor Meijer

COLOFON


