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Beste geïnteresserde,

Vanuit het bestuur
In memoriam,
Zoals velen van jullie weten is bij Pieter Boersma de "pappa" van de
weeshuizen in Mozambique vorig jaar acute leukemie geconstateerd.
Het afgelopen jaar is een jaar geweest vol hoogte en dieptepunten in het
verloop van zijn ziekte. Perioden van hoop, werden afgewisseld met periodes
van achteruitgang in zijn ziektebeeld. Pieter zelf heeft tot het laatste moment
moed gehouden, hoe ziek hij ook was, het vertrouwen in zijn hemelse Vader
hield hem geestelijk op de been. Tot ons grote verdriet kregen we als bestuur
op zondagmorgen 29 oktober het bericht dat Pieter ’s morgens om 5.30u was
overleden.

Lees verder

Over de sponsoring
Aan het eind van 2017, kijken we terug op een goed en positief jaar. Na het
Moz Kids diner in mei meldden zich verschillende nieuwe sponsoren voor
Tarzio, Joshua, Timoteo, Marina, Paulo, Flora, Adelina, Lydia, Nelson, Alex en
Xavito.
In Mozambique werd João geadopteerd en Felix en Dene zijn terug gekeerd
naar hun eigen, biologische familie. Met deze families heeft de leiding van het
weeshuis nog steeds contact.
Lees verder

Over de acties
Het afgelopen jaar zijn weer veel verschillende acties gehouden om Moz
Kids breder bekend te maken en geld in te zamelen voor de weeshuizen
in Mozambique. Door zowel het Moz Kids bestuur als de leden van de
groepsreis, die afgelopen zomer naar Mozambique zijn afgereisd voor een
werkvakantie, zijn verschillende acties bedacht en uitgevoerd.

Lees verder

Over de website
Als stichting hadden waren er ook een aantal goede voornemens voor 2017 en één
hiervan was het opzetten van een nieuwe website. Nu, bijna tegen het eind van
2017, kunnen we zeggen dat het goede voornemen uit is gelukt. Met trots verwijzen
wij u dan ook graag naar onze nieuwe website: www.mozkids.nl
Hier vindt u informatie over de stichting, de kinderen en overige activiteiten/projecten.
In het nieuwe jaar willen we graag een aantal dingen automatiseren, daarom kunnen
mensen zich nu inschrijven voor onze nieuwsbrief via de website, maar kunnen ook
betalingen worden gedaan met iDeal.
Mocht u vragen/suggesties/opmerkingen hebben over de nieuwe website, horen wij
dat graag.

Kerstgift fam. Boersma
Zo aan het einde van dit roerige jaar vragen wij uw steun voor het gezin Boersma.
Voor Rika en haar jongens Pascal, Pietro en Philip is het gemis van Pieter natuurlijk
extra groot. De eerste kerst zonder hun man en vader. Wij willen als bestuur vragen
het gezin met gebed te ondersteunen. Daarnaast is hun ﬁnanciële situatie niet zo
gemakkelijk. Indien u ook ﬁnancieel een steentje wilt bijdragen aan het gezin
Boersma kunt u een gift overmaken naar de Moz Kids rekening onder vermelding
van fam. Boersma. Wij zorgen dan dat dit op de juiste plaats terecht komt.
Om het gemakkelijk te maken kunt u ook onderstaande link aanklikken en met

IDEAL betalen. U komt dan op de sponsorpagina van de site waar u zelf dit doel of
een ander doel kunt kiezen.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Bedankt voor alle support tot op heden, we hopen en bidden
dat dat u ook in de toekomst dit
prachtige werk zal willen blijven ondersteunen.
We wensen u gezegende feestdagen en een gezond en
hoopvol 2018!
Bestuur Moz Kids
Jozien Kruijthoff, Piet Baars, Koen en Roos Biesheuvel, Marry Mudde, Timo Koster, Muriël
Baars en Damian de Jong
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