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Beste supporter van Stichting Hands & Feet,
Bedankt voor je steun in 2016. Het afgelopen jaar hebben we dankzij jouw support geprobeerd iets van de handen 
en voeten van Jezus hier op aarde te laten zien. En we denken dat dat gelukt is! 

Wat deden we in 2016?
In 2016 hebben we 18 projecten kunnen ondersteunen in o.a.  
Tanzania, Oekraïne, Haïti, Mongolië en Liberia.  
In het jaarverslag 2016 geven we een uitgebreidere toelichting 
over welke projecten en op welke manier we de aan Hands & 
Feet toevertrouwde donaties hebben besteed. Lees het 
jaarverslag 2016 op www.handsnfeet.nl 

We gaan door in 2017 

Elke maand brengen we via onze website, mail en 
Facebook een concreet, kleinschalig 30daysProject 
voor het voetlicht. In de maand januari is ons doel om 
10 arme gezinnen in Roemenië te voorzien van een 
nieuwe houtkachel (a € 150,-), inclusief een voorraad 
hout. Praktische hulp die snel op zijn plaats komt 
kenmerkt de projecten van Hands & Feet. 
De euro’s die je doneert hebben impact en zijn zo een 
ander werkelijk tot zegen!

Waarom Hands & Feet? 
Met die vraag beginnen we vaak onze bestuursvergaderingen. We worden dan bepaald bij Jezus, die door zijn kruisdood ons 
de ultieme, radicale naastenliefde toonde. Het is deze genade die ons inspireert om iets van zijn liefde te tonen. Door alle 
projecten heen wordt dit concreet en merkbaar. Steeds worden we geraakt door de erbarmelijke situaties van kwetsbare 
mensen en kinderen. We beseffen dat we enorm rijk gezegend zijn en het een voorrecht is om iets te betekenen voor anderen.

Een brug slaan tussen arm en rijk!

Met het 30daysProject 
van januari 2017 willen we 10 

gezinnen voorzien van een 
kachel (aanschaf € 150,-) en 

hout (€ 15,- per week).  

Help je mee?

Joost Frank Mark



In 2016 heeft Hands & Feet 1.197 donaties ontvangen met een totaalbedrag van € 43.503,-
Hier mee zijn de volgende projecten gefinancierd:

noodhulpdekens voor bootvluchtelingen 
op Lesbos.

mensen 4 weken van eten voorzien na 
de droogte door El Niño in Ethiopië.

voorlichtingstrainingen over HIV voor 
kerkleiders, onderwijzers en ouders in 
Thailand. 

dagen undercoverwerk om mensen     
slavernij en uitbuiting te bevrijden in India.

ondervoede kinderen konden aansterken, 
ondervoed als gevolg van extreme droogte 
in Zimbabwe. 

geiten voor gezinnen in Haïti, om het leven 
na orkaan Matthew weer op te bouwen.
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Project uitgelicht
In augustus 2016 ondersteunde Hands & Feet een project in Ethiopië, waar als gevolg van 
El Niño de oogsten waren mislukt en drinkwater schaars was. Via Nederlanders in Addis

aba, die de nood en honger van dicht w gezeAb                                                                      bij zagen, is een actie op tou t. Met het geld  
zijn op 17 september 123 huishoudens (372 ouders en kinderen) voorzien van meel, bonen
en olie, waar ze 4 weken van hebben gegeten.

Wil jij ook verschil maken? Overweeg een donatie!

Zelf een project aandragen?

Project uitgelicht:
Schoenen voor schoffies
Het 30days-project van april bracht 1.308 euro op, goed voor
131 paar schoenen voor ‘schoffies’. Een Oekraïense jongen
die schoenen ontving heet Laci. Hij kreeg voor het eerst van
zijn leven een paar nieuwe schoenen! Vicky, jongerenwerker
in Oekraïne, schreef: “Laci is weeskind en droeg altijd
afgetrapte schoenen van andere jongens. Hij vertelde mij
dat hij niet kon geloven dat hij ooit nog eens nieuwe
schoenen voor zichzelf zou hebben!
Namens elk kind dat we zo konden helpen, wil ik jullie
bedanken voor jullie hulp aan deze kinderen!” 

Vicky Antal

Ja, ik steun Stichting Hands & Feet
Ik machtig Stichting Hands & Feet om:     ❑ éénmalig      ❑ maandelijks

een bedrag van   ❑ € 5,-    ❑ € 10,-    ❑ anders, nl. € ............,- van mijn rekening af te schrijven, 
m.i.v. ..............-..............- 2017 tot wederopzegging.

Naam:  .................................................................. PC/Woonplaats:    ......................................................................  

Adres:  .................................................................. E-mailadres:  ........................................................................

Mijn IBAN/bankrekeningnummer:    NL  .......................................................................................................................

Datum:  ..................................................................  Handtekening:  ........................................................................

Stuur deze kaart naar: Stichting Hands & Feet, T.a.v. Mark Heemskerk, Overrijn 25, 2223 EP Katwijk ZH 

(een briefje, mailtje of telefoontje naar Mark Heemskerk (06-37 404 595) is voldoende om deze machtiging stop te zetten)

Hands & Feet
Stichting

Of steun Hands & Feet via de website. Ga naar www.handsnfeet.nl/online-doneren

De stichting zet zich in, als handen en voeten van 
Jezus Christus, te doen zoals hij deed tijdens Zijn leven op 
aarde. Dit met bevlogenheid, kundigheid en een groot hart 
voor kwetsbaren!

Martin en Annelies Noort

Wij steunen dit doel omdat wij het een bijzondere organisatie 
vinden. Wat is er nog mooier dan te delen met mensen die in 
armoede leven. Wij zeggen ga zo door, we zijn geïnspireerd 
door deze lieve mensen uit ons dorp.

Carla van der Kwaak

Sponsors aan het woord:Jouw hulp is welkom!
Zou je willen overwegen om Hands & Feet éénmalig of 
maandelijks te ondersteunen? 
Dit is mogelijk via onderstaande kaart, of ga naar 
www.handsnfeet.nl/online-doneren

Zelf een project aandragen?
Misschien heb je zelf een idee voor een nieuw Hands &
Feet project? Welk onrecht raakt jou? In een
ontwikkelingsland of misschien wel voor een
schrijnend geval bij jou in de buurt. Vraag je eens af
voor wie jij de ‘handen en voeten’ van Jezus kunt zijn.
Een projectdoel aanmelden kan via Mark, Joost of
Frank of via info@handsnfeet.nl

Laci ontving via
30-days project
‘schoenen voor
schoffies’ voor het
eerst in zijn leven
nieuwe schoenen!

290
verzorgingspaketten voor vluchtelingen
in Idomeni (Macedonië/Griekenland)

maanden huur voor opvang van 
zwervers in Oekraïne.

maanden huur voor opvang voor 
kansarme jongeren in Mongolië. 

vakantiekampen voor mensen met een 
beperking in Oekraïne.

maanden hulp in de thuiszorg voor de 
gehandicapte Andri uit Oekraïne. 

huizen in Roemenië voorzien van  
kozijnen en ramen.

voetbalteam van straatkinderen in 
Oekraïne krijgt nieuwe tenues.  

hulpverlener ondersteund bij haar werk 
onder vluchtelingenkinderen in Libanon.

noodzakelijke reparaties aan een 
schoolgebouw in de bush van Liberia.

Door steun aan Hands & Feet biedt je je naaste praktische hulp en ben je de ander tot zegen!
Help je mee? Elke gift, éénmalig of structureel, is welkom. Dit kan via onderstaande kaart of 
via www.handsnfeet.nl/online-doneren

Dat kan! Mail het project dat jou raakt naar info@handsnfeet.nl

kids met albinisme in Tanzania ontvangen  
nieuwe sanitaire voorzieningen.

Een moeder met haar  
kleintjes tijdens de 

hongersnood in Ethiopië.

IK HAD HONGER EN
U GAF MIJ TE ETEN   

(Matteüs 25:35)




