Stichting Kindertehuis Pinokio
Stichting Kindertehuis Pinokio is een
Nederlandse stichting die fondsen
werft voor Kindertehuis Pinokio in Brazilië.
De afgelopen 25 jaar hebben wij al bijna
500 Braziliaanse straatkinderen voor korte
of lange termijn verzorgd en weer een
toekomst gegeven. Maar we zijn nog niet klaar!
Wij hebben nu gemiddeld tussen de 60 en 80 kinderen bij
Pinokio, zij krijgen hier verzorging, scholing en aandacht. Een
eigen plekje in een soort van ouderlijk huis, ons kindertehuis.
We willen hiermee door blijven gaan en zijn hard op zoek
naar nieuwe donateurs.

teland om voor arme en/of ontheemde
kinderen een veilig huis
op te richten. Op de dag van het kind in
1998 werd het nieuw gebouwde
kindertehuis betrokken met ruim 35
kinderen die in die tussentijd in haar
ouderlijk huis een plekje hadden gevonden.
In het jaar 2000 hebben wij met behulp van de Nederlandse
ontwikkelingshulp op het eigen terrein een school kunnen
bouwen, waar eigen kinderen en buurtkinderen de eerste zes
jaren van het basisonderwijs kunnen volgen. Opleiding is de
basis voor vooruitgang. De school wordt inmiddels bekostigd
door de gemeente waardoor continuïteit gewaarborgd is.
De afgelopen jaren was de behoefte aan opvang zo groot dat
op een gegeven moment 140 kinderen tegelijk in ons tehuis
verbleven. Dit heeft er samen met een ongunstige wisselkoers
toe geleid dat onze reserves bijna geheel zijn uitgegeven en
daarom hebben wij uw hulp hard nodig.
U bent van harte welkom om donateur te worden of een
eenmalige gift te doen.
Stichting Kindertehuis Pinokio bestaat volledig uit vrijwilligers waardoor in Nederland de kosten bijzonder laag
worden gehouden. Van iedere euro aan donaties gaat ruim
99 cent naar Brazilië!

Ons verhaal
Onze Stichting is 25 jaar geleden in 1992 opgericht door
Mevrouw Lucia Schulman-Brito de Campos, van huis
uit een Braziliaanse, die terug wilde gaan naar haar geboor-

Help ons de kinderen en Pinokio helpen!

www.pinokio.nl
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MACHTIGINGSKAART
Ja, ik wil Pinokio steunen
Naam

m

Straat + nr
Postcode/plaats
Datum
Eenmalig

Per kwartaal

Per jaar

Per maand

Bedrag E

Bankrekening
Girorekening
Handtekening

Stuur deze kaart in een gefrankeerde envelope naar: Stichting Kindertehuis Pinokio, Hadesstraat 8, 1363 TK Almere
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