ANTWOORDFORMULIER
U vult het geschenkenoverzicht en uw adresgegevens in en stuurt deze naar:
Kerk in Nood vzw, Abdij van Park 5, 3001 Leuven. U kan de gewenste geschenken
ook bestellen via +32 (0)16 39 50 50, info@kerkinnood.be of www.kerkinnood.be.

Geschenken

Gift/
exemplaar

Set van 10 kerstkaarten met enveloppen
Bradi Barth

€ 12,00

Set van 10 kerstkaarten met enveloppen
klassiek

€ 12,00

Boek Bradi Barth Magnificat
(21 x 25,5 x 1,5 cm)

€ 15,00

Nieuw

Ravensburger puzzel,
Bradi Barth Heilige Familie
(36 cm x 48 cm, 500 stukjes)

Vredeskaars (10 x 6 cm)
Misintentie voor vrede in 2019

Aantal

Totaal

el:
nze webwink
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hop/
rkinnood.be/s
e
.k
w
w
/w
:/
s
http

GELIEVE IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN:

NAAM + VOORNAAM :....................................................

€ 25,00

.......................................................................................
STRAAT + NUMMER :.....................................................
.......................................................................................

€ 7,00
€ 10,00

POSTCODE :...................................................................
GEMEENTE :..................................................................
TELEFOON :...................................................................

Gift voor een project in Syrië
Algemeen totaal
De verzendingskosten (afhankelijk van gewicht) zijn niet inbegrepen!
De kostennota wordt bij de verzending gevoegd. Gelieve binnen de 30 kalenderdagen te betalen.
Geen fiscaal attest voor deze geschenken. Beschikbaar zolang de voorraad strekt.

E-MAILADRES :..............................................................
GEBOORTEDATUM :������������������������������������������������������

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een databank van geïnteresseerden in de missie van Hulp aan de Kerk in Nood vzw. De houder van de databank is Hulp aan
de Kerk in Nood vzw, gevestigd te 3001 Leuven, Abdij van Park 5, tel: 016/39.50.50 of info@kerkinnood.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u te informeren met betrekking tot onze pastorale en caritatieve
doelstellingen. U kan altijd uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot
uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U heeft het recht een klacht in
te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.

[Title First Name Last Name]
Kerk in Nood ondersteunt met 7 miljoen euro 121 projecten
voor de wederopbouw in Syrië, in Aleppo bijvoorbeeld de
Armeens-katholieke, de maronitische en de Syrisch-katholieke
kathedraal. Deze kerken weerspiegelen niet alleen de rijkdom
aan riten in Aleppo, maar verwijzen ook naar de christelijke
wortels van de stad. Vorig jaar ondersteunde Kerk in Nood ook
de wederopbouw van de Grieks-melkitische kathedraal van
Homs.

HOE UW GIFT HELPT…

“De kerken zijn als vuurtorens aan zee. Ze bieden zekerheid en
hoop en zijn één van de eerste stappen voor de terugkeer van
de verdreven christenen. Dit weet Kerk in Nood heel goed, want
de stichting heeft zich ook geëngageerd voor de wederopbouw
van de christelijke dorpen in Irak die door IS werden vernield”,
benadrukt pater Andrzej Halemba, verantwoordelijk voor
projecten in het Midden-Oosten.

25 euro / maand
voor een voedselpakket voor een gevlucht gezin
in Latakia

…om gevluchte gezinnen te ondersteunen
10 euro / maand
voor een sanitair pakket voor christenen in Latakia
(één pakket bevat waspoeder, shampoo, tandpasta,
zeep en andere verzorgingsproducten)

30 euro / maand
voor poedermelk voor jonge kinderen die opgroeien
in Aleppo
50 euro / maand
om de huur te betalen voor één gezin in de Vallei
van de Christenen
125 euro
om een vitale operatie te betalen voor een vluchteling
in de Vallei van de Christenen

…voor onderwijs
20 euro / maand
voor een student die in de Vallei van de Christenen woont
om zijn studies verder te zetten en het transport naar
zijn college te betalen

Behalve twee parochiezalen en een Bijbelcentrum heeft Kerk in
Nood ook hulp beloofd voor de renovatie van een centrum voor
autistische kinderen, dat sinds 21 jaar door Franciscanessen
behartigd wordt. Omdat tijdens de oorlog de verwarming uitviel,
lijdt het gebouw onder te hoge vochtigheid, wat de gezondheid
van de kinderen in gevaar brengt.
Naast de heropbouwprojecten zet Kerk in Nood het
hulpprogramma voor de vele verdreven gezinnen voort. We
willen dat deze gezinnen naar hun huizen terugkeren, zodat
ze een nieuw leven kunnen beginnen. Maar er is nog veel
te doen om dat mogelijk te maken. In de tussentijd kunnen
we onze ondersteuning niet onderbreken. Volgens de VN
Vluchtelingenorganisatie hebben 13,1 miljoen mensen in Syrië
humanitaire hulp nodig. Het hulpprogramma van Kerk in Nood
omvat onder andere de betaling van de huur voor 340 gezinnen
in Homs, medische hulp voor nog eens 700 gezinnen in Aleppo
evenals een maandelijkse ondersteuning voor levens- en
geneesmiddelen in de volgende zes maanden voor 1725 arme
gezinnen in Latakia.
Het lijden in Syrië is nog niet gedaan. We staan voor de
uitdaging om de wonden van de laatste acht jaren te helpen
genezen. De toekomst van deze mensen ligt in onze en uw
handen.
Mevr. Uma Wijnants
Directeur

250 euro
om een kind een volledig schooljaar naar
de kleuterschool “Um Al-Noor” van de Syrischkatholieke kerk in Aleppo te laten gaan
6000 euro
om een jaar de huur te betalen van de school van de
missiezusters van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende
Bijstand om de kinderen in Aleppo onderwijs te kunnen
geven

…voor mensen met een beperking
600 euro
om een job te creëren voor iemand met een beperking in
de papierrecyclage werkplaats van “De Ark” in Damascus
2900 euro
om het klaslokaal te renoveren van het centrum
“La Source” voor autistische kinderen in Aleppo.

