StichtingTsjernobyl
KinderenNoordhorn

Kijk voor meer informatie op onze
website:
www.tsjernobylkinderennoordhorn.nl

Geachte heer, mevrouw.

Het is al weer 28 jaar geleden dat in Tsjernobyl de ramp met de kernreactor plaatsvond.
Kunt u zich nog herinneren dat ons werd afgeraden spinazie te eten omdat de oostenwind radioactieve
stoffen meevoerde uit het getroffen gebied? Voor ons al weer lang geleden. Maar voor de bevolking
dáár is de ramp nog steeds levensgroot aanwezig in het leven van elke dag.

Met name de kinderen zijn daar nog steeds de dupe van.
De kinderen lijden aan bloedarmoede; hebben schildklierafwijkingen of maag- en darmklachten, ten
gevolge van die ramp. Hun situatie lijkt uitzichtloos. Doordat veel gezinnen over weinig financiële
middelen beschikken, kunnen ze geen goed en vitaminerijk voedsel kopen. Ze eten wat ze zelf
verbouwen: voedsel van besmette grond, wat niet ten goede komt aan hun welzijn.

De Stichting Tsjernobyl Kinderen Noordhorn trekt zich het lot van deze kinderen aan.
Deze stichting bestaat uit mensen van verschillende kerkelijke gemeenten.
Voor de zevende keer, sinds 1998 ontvangen wij een groep van 30 kinderen uit het besmette gebied.
Met de groep komen ook twee leerkrachten en een tolk mee. De kinderen logeren bij gastouders
in Noordhorn en omgeving.

Een verblijf van 2 maanden in een gezonde omgeving met goed en versterkend voedsel geeft voor
langere tijd
een geweldige impuls aan de verbetering van de gezondheid van deze kinderen.
Artsen uit het Tsjernobyl-gebied bevestigen dit.

De reis en het verblijf van deze kinderen kosten veel geld.
De gastouders verzorgen de kinderen belangeloos, waardoor de totale kosten worden beperkt.
Niettemin verwachten we dat we minimaal 25000 euro nodig zullen hebben.

De kinderen uit Tsjernobyl hebben úw hulp nodig!
Wilt u ons werk financieel steunen zodat wij in september tot november 2014, 30 kinderen die
mogelijkheid kunnen geven?
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
Bankrekeningnr. NL06 RABO 0348 6560 68 ten name van Stichting Tsjernobyl Kinderen Noordhorn

Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Stichting Tsjernobyl Kinderen Noordhorn.

