“God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf”
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Even voorstellen

Wat hebben ze nodig?
nodig?

Family Mission Work Team is een
initiatief van een aantal christelijke
gezinnen. Het team wil zich graag
inzetten voor de minder bedeelde
naaste, door middel van een werkvakantie in Servië. Het Family
Mission Work Team is een onderdeel van de stichting Kom over en
help.

Samen met de lokale gemeenschap en
de hulporganisatie ‘Love your neighbor’
willen we een ontmoetingsplaats gaan
realiseren. Dit zal voor de volgende
doeleinden gebruikt worden:

Waarom Servië
Servië?
Vanuit Servië kwam de hulpvraag
om een ontmoetingsgebouw. Het
FMWT wil dit, in de zomer van
2007, realiseren in Sainovac. Dit is
een klein dorpje, waar overwegend
zigeuners wonen. De zigeuners zijn
de armste bevolkingsgroep in
Servië. De werkeloosheid is hier
nagenoeg 100%. Een vaste baan is
een droom. Het kunnen uitvoeren
van seizoensarbeid is een buitenkans. Veel gezinnen in dit dorpje en
omgeving moeten rondkomen van
50 tot 100 euro per maand. De
leefomstandigheden, waarin deze
mensen verkeren, zijn bijzonder
slecht en bieden weinig toekomstperspectief.
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• een voorlichtingsbureau, waar
voorlichting wordt gegeven over
verzorging en hygiëne;
• een hulppost, waar hulpgoederen
verdeeld worden;
• een speelgelegenheid en
ontmoetingsplaats voor kinderen;
• scholing, waar Servisch en Engels
taalonderwijs wordt gegeven en
seminars gehouden worden;
• een plaats om mensen in contact te
brengen met de Bijbel middels
scholing, bijbelstudie en zondagse
bijeenkomsten.
Het project wordt in samenwerking met
de plaatselijke bevolking uitgevoerd.
De ontmoetingsplaats zal beheerd
worden door de hulporganisatie “Love
your neighbor”. Deze wordt geleid door
een aantal Servische voorgangers.

“God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf”

Steun ons!
ons!

Ik sponsor het werk van FMWT door een
periodieke bijdrage!

Ik machtig Kom over en help om eenmalig
een bedrag van €……………. van mijn
rekening af te schrijven. Mijn gift is bestemd
voor het project Servië.

Ik wil blijvend helpen. Ik machtig Kom over en
help om maandelijks een bedrag van
€……………. van mijn rekening af te schrijven
(vanaf € 5,- per maand). Mijn gift is bestemd
voor het project Servië.

Ik wil op de hoogte blijven van het project.
Graag ontvang ik de nieuwsbrief per e-mail.
E-mail adres: ...............................................

U kunt de machtiging zonder opgaaf van reden
intrekken of het bedrag op uw rekening binnen
één maand terug laten storten! Stuur deze bon
naar Stichting Kom over en help / FMWT,
Antwoordnummer 2610, 3970 VJ Houten

Handtekening :

(Post)bankrekening :

Telefoon : ______________________________

Postcode : _________ Plaats : _____________

Adres : _______________________________

Naam : _______________________________

Ik heb belangstelling voor een presentatie.
Ik heb belangstelling om partnergemeente te
worden.
Ik wil een team opzetten om ter plaatse te
helpen.

Heeft u één of meerdere onderstaande vakjes
aangekruist, dan nemen wij contact met u op.
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Ps.
Wij
zijn
op
zoek
naar
materialen/goederen. Op de website
vindt u een lijst met benodigdheden.
Het door u gegeven bedrag wordt
volledig bestemd
voor ë
het project.
Waarom
Servië
Servi
Reis- en verblijfskosten van het
FMWT worden door de leden zelf
betaald.

Of verzend de antwoordbon via de fax
naar:
U kunt uw gift overmaken op
rekening: 11.62.69.251 t.n.v. stichting
Kom over en help te Houten, onder
vermelding van Project Servië.

U kunt ons ook steunen door onderstaande antwoordbon in te vullen en op
te sturen naar:
Stichting Kom over en help / FMWT
Antwoordnummer 2610
3970 VJ Houten

Het project is gericht op structureel
ontwikkelingswerk. Door
samenwerking met de lokale organisatie
worden de mensen geholpen hun
eigen ontwikkeling (en armoedebestrijding) ter hand te nemen. Help
ons helpen, kom met ons in actie!

(030) 289 18 90

.

Bezoek ook onze website www.fmwt.nl

Antwoordbon

