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Informatie vzw ISKRA (VONK)
Ontstaan van vzw ISKRA
Door de getroffen gebieden in Oekraïne, jaren geleden te bezoeken, zijn we zeer getroffen
door de armzalige toestand, honger, ziekte, ondervoeding en de hopeloze economische situatie
van het land.
In 1996 hebben we besloten om Oekraïne Humanitaire hulp te bieden.
Wie helpt een Oekraïens gezin?
Gezinnen redden het niet in Oekraïne. Vaders en moeders zijn wanhopig, want ze kunnen hun
kinderen niet geven wat ze dagelijks nodig hebben.
Hoe kunt u een arm gezin steunen in Oekraïne?
Door financiële sponsering van €25 per maand, neemt u de zorg voor een héél gezin op u.
Zo zorgt u ervoor dat zo’n gezin voedsel en kleding krijgt.
U krijgt een foto van het gezin dat u elke maand financieel steunt, met een beschrijving van de
gezinssamenstelling en de levensomstandigheden. ( Meer informatie zie contactadres )
Project “Brood “
250 kinderen krijgen het ganse schooljaar één warme maaltijd per schooldag, waar wij en de
Oekraïense kinderen en hun ouders u zeer dankbaar voor zijn, want het is écht broodnodig.
Maar er staan spijtig genoeg nog veel meer kinderen op de wachtlijst.
U kunt hen steunen door uw gift over te maken met vermelding ” Project brood“. Voor €10 per
maand voedt u een kind. U krijgt een foto van het kind dat u financieel steunt.
Andere projecten van vzw ISKRA
Ondersteuning Revalidatiecentrum, De Zonnekinderen, kinderkampen, het weeshuis, het
moederhuis,
de Kerk van Blahodath en de zondagschool, Bijbelverspreiding en transportonkosten.
Activiteiten van vzw ISKRA
vzw ISKRA bestaat uitsluitend door giften en het organiseren van activiteiten zoals:
informatieavonden, smuldagen, gospelconcerten, standen, kerstmarkten, chocoladeverkoop
(faire trade product!), enz …
Heel het jaar door verzamelen we kleding, schoolgerief, schoenen, lakens, dekens,
wasproducten.
Medewerkers van vzw ISKRA
In België bestaat onze vzw ISKRA uitsluitend uit vrijwilligers, die na hun dagtaak, hun vrije
tijd besteden aan het goede doel.
In Oekraïne zorgen onze vrijwillige medewerkers van vzw ISKRA, dat de verschillende
projecten een vlotte en correcte voortgang hebben.
Vanaf 2011 hebben we een officieel erkenningsnummer en mogen we fiscale attesten uitreiken tot
en met 2022 aan iedereen die vzw ISKRA steunt vanaf een minimumgift van € 40 per jaar.
BTW nummer :BE 0468 836 236
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Ja, ik wil vzw ISKRA steunen:
O Ik wil voor € ……………..……….. per maand vrije gift steunen.
O Ik wil voor € 25 per maand een gezin in Oekraïne steunen.
O Ik wil voor € 18 per maand een voedselpakket schenken aan een gezin in Oekraïne.
O Ik wil voor € 25 per maand “ Project brood” steunen.
O Ik wil voor € 10 per maand een kind in Oekraïne voeden (Project brood).
O Ik wil voor € 6 per maand een kinderbijbel schenken.
O Ik wil voor € 25 per maand steunen voor het transport.
O Ik wil ISKRA uitnodigen voor een presentatie in onze gemeente/kerk/club/school.
O Ik ben geïnteresseerd in het werk van ISKRA en wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

E-mail : …………………………………………………….…………………………………………….……………………………..
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………..……….
: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

