
Groeten uit
  Grace Village!

Wij werken alleen met vrijwilligers 
en houden zo de kosten bijzonder laag!

Hoe kunt ú helpen?

Sponsor een kind

• Financiële adoptie 
van een kind in 
Grace Village.

• Voor ± €1,- per 
dag substantieel 
bijdragen aan 
de kosten voor 
levensonderhoud, 
onderwijs en 
scholing.

• Direct betrokken 
bij het kind door 
rapportages, 
foto’s, enz.

Kom in actie
• Collecte in uw 

gemeente
• Spaardoel op de 

school van uw 
kinderen

• Sponsorloop op 
school / sportclub 
/ jeugdvereniging

• Verkoping
• ...

Word vrijwilliger
• Geef voorlichting op scholen en bij verenigingen.
• Help mee bij het verspreiden van onze nieuwsbrief.
• Help ons nieuwe donateurs te werven.
• Vertegenwoordig ons op markten, braderieën, enz.

Word donateur

• Goede scholing:  
€ 17,50 (per maand) 

• Gezond eten: 
€ 27,50 (per maand) 

• Kleding:  
€ 10,00 (per maand)

• Eenmalige donatie

Hoe besteden we  
de fondsen?

• De dagelijkse verzorging van de kinderen 
in kinderdorp Grace Village én daarbuiten.

• De ontwikkeling en het onderhoud van het 
kinderdorp.

• Projecten in de directe omgeving van 
Grace Village, zoals scholen en waterput-
ten bouwen en landbouwprojecten.

Hoe komen we 
aan fondsen?

• Mensen in Nederland de mogelijkheid 
bieden een kind te sponsoren.

• Acties organiseren (denk bijvoorbeeld aan 
een sponsorloop, flessenactie of verkoping).

• Donateurs werven.

• Voorlichting geven over Grace Village op 
scholen, bij ( jeugd)verenigingen, in kerken, 
etc.



Van een uitzichtloze situatie... 
naar een kansrijke toekomst!

De jeugd heeft de toekomst. Toch? 
Maar hoe is dat dan als je een kans-arme jongere  
– of zelfs baby – bent in een land als Ethiopië? 

Een kind zonder ouders of familie die voor je 
kunnen zorgen? Héb je dan wel een toekomst?

Ja, gelukkig wel.
Met de juiste hulp althans. Wij zijn Stichting Bridge to Light en zetten  
ons hier in Nederland in voor kansarme kinderen in Noord-Ethiopië.  
Kinderen die (half)wees zijn of door hun familie zijn verstoten. 

In kinderdorp Grace Village, met de  

Nederlandse Karin van den Bosch aan het 

roer, vinden zij een veilig thuis.

Hier kunnen zij, mede dankzij de steun uit 

Nederland, zorgeloos opgroeien, wonen 

en leren. Kind zijn dus. En vol vertrouwen 

uitzien naar de toekomst!

Stichting Bridge to Light  De Klamp 3,  3958 GK  Amerongen

Rekening nr.  NL44 ABNA 04005 36048

www.bridgetolight.nl info@bridgetolight.nl

Bridge to Light is ANBI geregistreerd, dat betekent dat uw gift aftrekbaar is.

Daar ben ik gelukkig en zie ik dat 

mensen van mij houden. Ik krijg eten 

en schone kleren en mag naar school. 

Daardoor kan ik een vak leren en 

later voor mijzelf zorgen.

Hallo mevrouw of meneer 
in Nederland,

Ik heb geen familie die voor mij 
kunnen zorgen en ben heel erg blij 
als u mee wilt helpen zodat ik kan 
wonen in Grace Village. 

Dank u wel en misschien tot ziens! 

groetjes van Abraham

Voor iedereen

      die wil helpen

Nederland

3958 GK, Amerongen

Stichting Bridge to Light


