SPONSOR EEN KIND.
Casa de Esperanza (CDE) betekent ‘Huis van Hoop” en is de naam van het kindertehuis in Caranavi, Bolivia.
In 1992 werd dit kinderhuis gesticht door de Nederlandse zendelingen Piet en Marijke Punt. Casa de
Esperanza is een opvanghuis voor kinderen zonder ouders. De meer dan zestig kinderen die er nu wonen
zijn wees- en/of achtergelaten kinderen. Door de jaren heen is dit werk gegroeid en zijn er een kinderdagverblijf en aparte huizen voor de grotere kinderen (tienerhuizen) bijgekomen. Het werk van
CDE is afhankelijk van giften en deze zijn belastingaftrekbaar.
Er is een sponsorplan ontwikkeld, zodat mensen betrokken worden bij de kinderen die ze ondersteunen.
Periodiek ontvangt u hierover informatie. Naast financiële steun is ook geestelijke (gebedssteun) van
belang, omdat het doel van CDE is, dat de kinderen de Here Jezus zullen leren kennen als Heer in hun
leven.

Een van de kinderen die nog een sponsor nodig heeft is Abigail.

Abigail Vargas is geboren op 5 juli 2011.
Samen met haar broertje en zusje is zij weggehaald bij haar ouders door de kinderbescherming. Haar moeder gebruikt drugs en haar vader is alcoholist. Sinds september 2017 wonen
zij in Casa de Esperanza.

Als u Abigail wilt sponsoren voor 25 € per maand, vult u dan het onderstaande formulier in en stuur het
naar :
Arie en Rose Berkelaar, Hermelijn 26, 7423 EJ Deventer of ga direct naar onze website
www.casadeesperanza.nl en vul daar het reactieformulier in onder vermelding van “sponsorkind
Abigail”

Ja , ik wil graag Abigail sponsoren
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode
Woonplaats:
Email:
Ik wil dat het maandelijks sponsorbedrag via machtiging van mijn bankrekening wordt afgeschreven
Ja
Nee
(Doorhalen wat niet verlangd wordt)
Zo ja mijn banknummer is:
Datum en plaats:

Handtekening
Het banknummer van het sponsorplan is:
NL68INGB0001772344 t.n.v. Sponsorplan Zendingsfonds Punt Bolivia
Voor meer informatie zie onze website: www.casadeesperanza.nl

