
Nieuwe kinderen in pleeghuizen

Dit keer een ‘extra-editie’ van de nieuwsbrief in verband met 
een belangrijke mededeling:

Helaas zit de bouw van het gloednieuwe EGHW-gebouw een 
beetje tegen. Daarom hebben we moeten besluiten dat we het 
15-jarig bestaan van Victory4All niet op 6 oktober maar op 1 
december zullen vieren.

We willen dit doen d.m.v. koffie met iets lekkers erbij en 
met behulp van filmpjes willen we jullie meenemen op 
een virtuele rondleiding door de verschillende scholen en 
projecten.

We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten.

1 december 2018 
19.30 uur 
Gebouw de Poort 
Polderlaan 1 
3261 ZA Oud-Beijerland

De gevoelens zijn altijd gemengd als een nieuw kindje in één van onze 
pleeghuizen geplaatst wordt. Blijdschap omdat we hem of haar een 
fijn, liefdevol en veilig plekje kunnen bieden. Het kleintje is meestal 
behoorlijk getraumatiseerd en ziek omdat het uit een verschrikkelijke 
situatie gehaald is. 

Gelukkig gaat het nu goed met onze laatst geplaatste spruit en ze is al 
aardig gewend aan haar nieuwe mama en broertjes en zusjes. 

(helaas mogen we geen foto’s van de kinderen publiceren)

Update Shalom Centre
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Het Rainbow Shalom Centre, het extra gebouw dat we konden 
kopen, schiet ook al aardig op. Hierin zullen de kindjes met ernstig 
meervoudige beperkingen een nieuwe, grotere ruimte krijgen. Dat is 
hard nodig want er zijn nog veel meer kindjes die we dan op kunnen 
gaan vangen. Deze kleintjes zitten nu thuis zonder de zorg die ze zo 
hard nodig hebben.

De verbouwing loopt voorspoedig maar er is nog wel wat geld nodig 
om het af te kunnen maken. Vertrouw alsjeblieft met ons mee zodat 
we dit zo snel mogelijk af kunnen bouwen.



Advertentie op Groot Nieuws Radio
Een bedrijf heeft ons advertentietijd bij Groot Nieuws Radio 
gedoneerd. In de laatste week van september en de eerste van 

oktober zal regelmatig een spotje 
uitgezonden worden. We hopen 
dat dit heel veel nieuwe mensen 
zal opleveren voor ‘Sponsor een 
Klas’. Die vaste maandelijkse 
inkomsten zijn zo enorm hard 
nodig binnen de projecten!

De nieuwbouw van het tweede deel verloopt heel voorspoedig. Het is 
nu tijd voor de afwerking. In januari, als het nieuwe schooljaar begint, 
willen we de (helft van de) kinderen hierheen verhuizen.

Kort 
nieuws

Tweede fase King’s College bijna klaar

En weer werd ons fantastische 
team uitgebreid met een stel 
Nederlandse vrijwilligers.  
Sjoerd en Ilse Marinus. Zij 
werken hoofdzakelijk met de 
jongeren in het Rainbow Skills 
Centre en hebben al heel wat 
stroopwafels gebakken!

Sjoerd en Ilse in ons team

Sport is heel belangrijk in Zuid-Afrika. Hier speel je niet in 
clubs maar is sport altijd onderdeel van school. Wedstrijden 
zijn dus altijd verschillende schoolteams tegen elkaar. En de 
jongste sterspelers van King’s College hadden pas geleden al 
hun wedstrijden gewonnen! Ze waren zo trots als een pauw!

Jongste sterspelers zo trots als een pauw!

@sjoerdenilse

Elke dag wordt er hard gewerkt 
op het Skills Centre, maar soms 
is het ook goed er even lekker 
op uit te gaan. De jongeren van 
het Skills Centre hebben laatst 
een berg beklommen in de 
prachtige omgeving. Bovenop  
de berg kregen ze het verhaal  
te horen van Mozes die bovenop  
de berg een glimp van God te  
zien kreeg.

Jongeren van Skills Centre op hike

Sponsor een klas
Goed onderwijs is belangrijk om onze 
kinderen een goede toekomst te geven. 
Door jouw sponsoring kunnen wij 
schoolboeken, lesmaterialen en  
salarissen betalen. 

Victory4All heeft een ANBI status.  
Dit betekent dat jouw giften aan 
Victory4All fiscaal aftrekbaar zijn.

POST:  van Leeuwenhoekweg 3
         2964 LJ Groot-Ammers

E-MAIL:    info@victory4all.nl
WEBSITE:   www.victory4all.nl
TELEFOON:   0184 70 02 70

Bedankt voor je steun!

Victory4All
IBAN:  NL72RABO0361852991
BIC:    RABONL2U

Ga naar victory4all.nl/klas


