
 
 

Save the Date! 

Stichting Time to Help 

Medische Missie Kenia 
In samenwerking met Stichting Sanitas zijn wij een project 

gestart onder de naam ‘Licht in zicht’: twee vijfdaagse 

medische missies (12 februari 2015 tot 17 februari 2015 en 
van 19 februari 2015 tot 25 februari 2015) naar Kenia in 

Afrika met artsen en vrijwilligers om blindheid door cataract 

te behandelen en voorkomen. Daarnaast werden er 

medicijnen aangeschaft en in diverse dorpen worden naar 

behoefte medicamenten uitgeschreven. Tot slot een bezoek 

aan gebracht aan de kinderen in weeshuizen. Lees de 

ervaringen van artsen & vrijwilligers die deelgenomen 

hebben op pagina 3.  

2 juli 2015 9 juli 2015 
Iftaarmaaltijd met 
Syrische 
Vluchtelingen in 
Rotterdam-Zuid 

3-8 november 2015 
Foto Expositie 

Project: Senegal 

J A N U A R I -  J U N I  2 0 1 5  

Kledinginzameling 
5 & 12 april 

Kledinginzamelingsactie voor 

mensen in nood heeft op twee 

zondagen op 5 en 12 april 

tussen 10-17:00 uur  

plaatsgevonden binnen zes 

verschillende inzamellocaties 

(Rotterdam, Den Haag, 

Zaandam, Amsterdam, 

Utrecht & Deventer) Via deze 

weg willen we alle donateurs 

bedanken die aan kleding 

gedoneerd hebben en 

uiteraard onze vrijwilligers die 

een hele dag meegeholpen 

hebben. De ingezamelde 

kleding gaat naar arme 

landen, waar hulpbehoevende 

mensen voorzien worden van 

de basisbehoefte: kleding.  Iftaarmaaltijd met 
Syrische 
Vluchtelingen in 
Rotterdam-West 
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THE LOREM IPSUMS SUMMER 2016 

Hulp aan Nachtopvang 
Stichting Kessler  

 Stichting Kessler biedt daklozen van 
minimaal 18 jaar een slaapplaats. 

Stichting Kessler organiseert om de kwartaal 

uitgebreidt ontbijt voor de daklozen tussen 7:00uur – 

8:00uur. Samen met onze vrijwilligers hebben wij 

samen met de vrijwilligers van stichting Kessler op 30 

juni ondersteuning geboden voor de daklozen van de 

nachtopvang. Een mooi initiatief en samenwerking! 

    

In het kader van onze 
Voedselprojecten Ramadan Campagne 
2015 hebben we de weeskinderen in 
opvanghuis Cenntre Ginddhi in Senegal 
bezocht. De weeskinderen hebben we 
voorzien van voedsel en kleding. 
Daarnaast willen we ook vermelden dat 
er een vervolg project komt voor de 
renovatie van deze weeshuis, want de 
kinderen leven in zeer slechte omstandigheden.  
 

Voedselproject Senegal 
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THE LOREM IPSUMS SUMMER 2016 
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THE LOREM IPSUMS SUMMER 2016 

 

Noodhulp: Duizenden mensen getroffen door 
AARDBEVING in NEPAL 

Zaterdag 25 april trof een aardbeving in 
Nepal met een kracht van 7.8, de 
zwaarste beving in ruim tachtig jaar. 
Het dodental als gevolg is opgelopen 
tot boven de 4000 slachtoffers. 
Duizenden mensen zijn ernstig 
gewond en dakloos geworden. In 
samenwerking met partners zijn er 
hulpteams aanwezig in Nepal en 
werken we hard mee! 

Er is dringend behoefte aan voedsel, 
water, tenten, dekens en medische 


