Voorwoord
Actie Magdalena-kinderen 25 jaar oud of jong? De tijd zal het leren...
Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum willen wij, als blijk van waardering, dit speciale
boekje over "onze" vijfentwintig Magdalena-kinderen aanbieden aan onze vaste en
toekomstige donateurs.
In dit boekje willen wij u een beeld schetsen van de actie "Magdalena-kinderen" en u een
indruk geven van de omgeving waarin de kinderen in Tela leven.
In de afgelopen 25 jaar is de actie "Magdalena-kinderen" door regelmatige publicaties in het
Weekblad Gilze en Rijen, het uitgeven van nieuwsbrieven, het Driekoningenzingen en het
hebben van een eigen website een begrip geworden in Rijen.
Als coördinatoren van de actie houden wij contact met de kinderen in Tela en verzorgen wij
naast de publiciteit ook voorlichting aan onder andere scholen. Wij hopen dat dit boekje voor
u een stimulans is om deze actie te blijven (gaan!) steunen. Geef het een plaatsje in de kast
en laat het ook eens aan uw vrienden en kennissen zien. Misschien dat zij ook enthousiast
worden en maandelijkse bij willen dragen aan het geluk van "onze" Magdalena-kinderen.
Madeleine Theeuwes & Gérard van Lisdonk
Rijen, april 2008
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De eerste Magdalena-kinderen
Hiernaast poseren bij de ingang van het SOSdorp Tela v.l.n.r.: Reina Margarita, Miguel
Angel, Marco Tulio, Johnny Fonseca, Luis de
Jesus, Jorge Armando en Gloria Marina. Zij
behoren tot de eerste 12 kinderen (1983).
Mevrouw Meyer, secretaris van SOSkinderdorpen Nederland, schrijft 12 april 1983 in
een brief aan het bestuur en de
Caritasvereniging Rijen:
"Vergeleken met de grote nood in de wereld
moge uw actie klein lijken. Een druppel op de
gloeiende plaat? Neen, allerminst. Want Uw
hulp wordt geboden zonder omwegen, aangepast aan de behoeften van mensen, Uw
HULP.. . HELPT. En die hulp is geen éénrichtings-verkeer,
die hulp is samenwerking en... voorbeeld voor meer samenwerking.
Zo helpen, liefdevol, begrijpend, is bouwen aan een betere wereld.
EEN WERELD VOOR ALLE KINNDEREN VAN EEN VADER.
Dank voor uw gastvrijheid.
Mijn beste wensen voor U en Uw actie Magdalenakinderen."
*Mevrouw Meijer was aanwezig bij de presentatie van de actie
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De start en het vervolg…
De actie startte in januari 1983. De pastors Bas Rentmeester en Huub Schumacher komen
met het idee om kinderen "op afstand" te adopteren en leggen dit voor aan de
Caritasvereniging Rijen.
Deze kiest voor de "SOS-Kinderdorpen"-organisatie. Het doel van deze organisatie is de
opvang, verzorging en begeleiding van ouderloze en verlate kinderen. Dit realiseert men in
de zogenaamde "kinderdorpen". Over de hele wereld zijn er nu al meer dan 460 (ter
vergelijking in 1988 waren dat er nog 196). In totaal worden er meer dan 66.000 kinderen in
deze kinderdorpen opgevangen.
In april 1983 wordt in een viertal weekendvieringen het idee gepresenteerd. Mensen worden
uitgenodigd aan deze manier van adoptie een steentje bij te dragen door het invullen van
een "bijdrageformulier". Men kan ervoor kiezen om een vast bedrag, liefst automatisch, over
te maken. Elke bijdrage is welkom. Op deze manier kan iedereen meedoen met de actie!
"Samen als gemeenschap hier in Rijen moeten we toch iets kunnen doen voor een aantal
kinderen die het heel wat moeilijker hebben in onze wereld", is de gedachte.
Zo'n honderd mensen/gezinnen reageren positief en zorgen ervoor dat we in juli 1983 twaalf
kinderen kunnen adopteren. Gekozen wordt voor het SOS-kinderdorp in Tela, een
havenstad in Honduras. Elke maand wordt er
ƒ 60,00 per maand per kind overgemaakt.
En... omdat het idee in de Maria Magdalenaparochie vorm kreeg, noemen we de kinderen
"Magdalena-kinderen".
Na een jaar wordt besloten om nog drie extra kinderen te adopteren, zodat het totaal aantal
kinderen in augustus 1984 op vijftien komt!
Tijdens het eerste lustrum in 1988 wordt er extra aandacht geschonken aan de
actie. Het resultaat is dat 1 januari 1989
"ons" twintigste kind kunnen verwelkomen.
In 2003 krijgt de actie een nieuwe impuls. Tijdens kerstvieringen staat de actie
"Magdalena-kinderen" centraal. Vanaf 1 februari 2006 adopteren we
vijfentwintig kinderen!
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Het SOS-kinderdorp in Tela
Het doel dat de actie "Magdalena-kinderen" voor ogen heeft is: "als gemeenschap hier in
Rijen zorgdragen voor een gemeenschap elders in de wereld; daar waar financiële hulp
nodig is".
Het was dan ook vanuit deze gedachte dat we graag al onze kinderen uit eenzelfde
kinderdorp wilden adopteren. In het begin was dat ook het geval. Alle Magdalena-kinderen
woonden in Tela, een plaats aan de noordkust van Honduras.

In 1976 verdrinken er meer dan 200 kinderen en 1200 volwassenen door een overstroming,
veroorzaakt door één van de vele orkanen (Fifi) die elk jaar weer de landen in MiddenAmerika teisteren. Meer dan 60.000 mensen werden dakloos. Veel kinderen verliezen
hierdoor hun ouders. Er wordt al heel snel besloten om in Tela een SOS-kinderdorp te
bouwen. In maart 1977 wordt het dorp geopend.
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Het dorp ligt vier kilometer van de stad Tela en heeft nu 12 familiehuizen en enkele
bijgebouwen, zoals de woning van de directeur, de kantoren voor de administratie..Er is
sinds 1983 een kleuterschool en de eerste tot de derde klas van de lagere school voor
leerlingen met leerproblemen en aanpassings-moeilijkheden.
Een kilometer buiten het dorp is een lagere school, waar ook kinderen vanuit de directe
omgeving naartoe kunnen. In het kinderdorp wonen zo'n 150 kinderen. "Kinderdorpmoeders"
zorgen voor de begeleiding en opvoeding. In de meeste gevallen blijven de kinderen in het
dorp tot een jaar of 14. Daarna is er de mogelijkheid om in een speciaal project voor
jongeren verder een opleiding te volgen
In 1988 zijn er al acht huizen gebouwd en zullen er nog zo'n zes bijkomen. Het dorp "bezit"
ook enkele velden waarop rijst, bonen, maïs, sesamzaad, komkommers, bananen,
ananassen en meloenen worden verbouwd. Er zijn kippen, konijnen en wat koeien en elk
huis heeft een eigen (moes)tuint
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De kleuterschool
VVDe kleuterschool werd in 1984 geopend. De
school staat hoog aangeschreven en ook kinderen
uit de buurt komen hier naartoe. In 2005 is deze
school ook dienst gaan doen als sociaal centrum
en dagopvang voor 120 baby's, peuters en
kleuters. Verder worden hier ondersteu-ningsprogramma's gegevens door moeders en families.

De Hermann Gmeiner School
In 1997 is de Hermann Gmeiner School geopend.
Behalve de basisschool is hier ook het voortgezet
onderwijs gehuisvest. De school heeft 24
leslokalen en heeft 700 leerlingen.
Er zijn twee bibliotheken en drie laboratoria en
men heeft er een voetbal- en basketbalveld. Deze
school wordt ook bezocht door kinderen uit een
naburig SOS-kinderdorp en jongeren uit de
omgeving.

Het Jeugddorp
De oudere jongens en meisjes verhuizen naar het Jeugddorp. Dit ligt in de stad Tela. Hier
worden de jongeren voorbereid op hun zelfstandigheid. Sommigen van hen volgen hoger
onderwijs, anderen de beroepsopleiding voor verzorgster of verpleegster of volgen een
talenstudie in een schoolgebouw dat in 1985 zijn deuren opende. Hier geeft men opleidingen
in timmeren, kleren maken, elektronica, metaalbewerking, informatica, economie en
kantoorwerk. Voor de jongeren is een diploma van een van deze beroepsopleidingen een
eerste belangrijke stap naar integratie op de arbeidsmarkt en volwassenheid.
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De Magdalena-kinderen
In de afgelopen 25 jaar zijn er al heel wat Magdalena-kinderen geweest.
Als ze wat ouder worden verlaten ze het dorp om een eigen bestaan op te bouwen of om
een verdere studie te volgen. Als één van "onze" kinderen het dorp verlaat, krijgen we van de
SOS-organisatie hierover bericht en daarna gekoppeld de vraag of wij opnieuw een ander
kind willen adopteren. Totnogtoe hebben wij steeds aan dit verzoek gehoor gegeven.
Het is eigenlijk logisch dat we de kinderen die het dorp verlaten hebben uit het oog verliezen.
Slechts van een enkeling horen wij nog iets. Maar ook internet geeft hier waarschijnlijk
nieuwe mogelijkheden! Wij weten inmiddels dat ook de website in Honduras bekeken wordt.

De correspondentie
Er zijn al heel wat brieven, kaarten, tekeningen, verslagen, rapporten en foto's heen en weer
gestuurd tussen het kinderdorp Tela en de parochie Heilige Geest.
Hierdoor blijft de actie "levend" en kunnen wij onze
donateurs en andere belangstellenden op de hoogte
houden. Het laatste jaar hebben we zelfs e-mail contact
met Regina Cruz. Zij zorgt voor de vertaling van de
brieven. Madeleine Theeuwes, die al vanaf 1994 de
administratie en correspondentie verzorgd, zorgt dat de
kinderen in Tela op de hoogte zijn van wat er hier in Rijen
gebeurt. Twee keer per jaar bezorgt zij de Nieuwsbrief bij
onze donateurs
Links een tekening van Olga Leticia die ons feliciteert met
ons 20-jarig jubileum. Rechts Claudia Isabel die deze foto
stuurde als Kerst- en jaarswens.
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Wat een SOS-kinderdorp kan betekenen voor later...
Kinderen die opgenomen worden in een SOS-kinderdorp worden daar liefdevol verzorgd en
krijgen de kans om onderwijs te volgen. Daardoor krijgen ze kansen om later een eigen
bestaan op te bouwen. Hieronder twee voorbeelden van wat de opvang voor de kinderen
heeft betekend.

Eugenio Rodriguez Martinez
In 1987 werd Eugenio door ons geadopteerd. Hij is
nu 31 jaar.
In 2001 heeft Eugenio aan de universiteit zijn
artsendiploma gehaald. Samen met vrienden en
kennissen heeft hij een medische praktijk opgezet in
een heel arme gemeenschap. Op de foto is hij als
arts aan het werk. In 2002 gaat hij nog Engels leren
en een computercursus volgen. In zijn brief schrijft hij:
"Lieve mensen, bedankt voor jullie steun en financiële hulp. Ik geloof zeer zeker dat het de
moeite waard is wat jullie voor ons doen en wij hopen dat jullie trots op ons zijn. Veel kusjes
en omhelzingen."
De SOS-organisatie in Honduras schrijft in 2004: "Wij kunnen zeggen dat de droom van
Eugenio is verwezenlijkt sinds hij zijn titel als huisarts heeft gehaald. Wij zijn als SOS
organisatie echt trots op hem, want de studie geneeskunde duurt in ons land acht en een
half jaar en Eugenio deed het in dit tijdsbestek. Hij werkt in een ziekenhuis, in een
plattelandsgemeenschap ongeveer 30 minuten van de hoofdstad Tegucigalpa. Hij heeft
gezegd dat hij zich nog graag wil specialiseren in Kindergeneeskunde. Verschillende keren
komt hij nog naar het SOS Vormingscentrum (en wij hebben hem hard nodig) om te praten
over de gezondheid met de SOS-moeders die voor de kinderen zorgen in de SOS
Kinderdorpen."
Omdat Eugenio deze vervolgstudie heeft gevolgd, vroeg de SMS-organisatie of wij hem
langer financieel wilden ondersteunen. Tot januari 2004 (ruim 16 jaar) hebben wij Eugenio
geadopteerd.
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Eloisa Soriano Jordan
Vanaf 16 april 1991 werd Eloisa door ons als
"Magdalena-kind" financieel ondersteund. In
2002 behaalt zij haar diploma voor
onderwijzeres en gaat ze parttime werken op
de kleuterschool in het kinderdorp van Tela. In
augustus 2006 verlaat ze het dorp. Ze woont nu
samen met haar broer in de stad Siguatepeque.
Ze zijn nu een eigen huis aan het bouwen in
deze stad omdat ze niet voor altijd een
appartement willen huren. Broer en zus kunnen
het goed met elkaar vinden en zijn beiden erg
vooruitstrevend.

In april 1999 ontmoet Eloisa Helmut Kutin (zie foto), internationaal president van SOSkinderdorpen.
Eloisa studeert aan de universiteit Psychologie in de hoofdstad Tegucigalpa. Ze heeft daar
een baan als assistent in Peetouder-zaken op het Nationaal kantoor voor coördinatie van
SOS-Kinderdorpen in Honduras.

"Hallo Peetmoeder, ik hoop dat u in goede gezondheid bent. Bedankt voor jullie
verjaardagsgeschenk. Ik ben nu onafhankelijk en zelfstandig. Ondertussen heb ik uw
e-mailadres en ik heb het fotoalbum gezien dat u laatst gestuurd hebt. Ik hoop dat
mijn e-mail aangekomen is. Bedankt voor alles wat jullie in de afgelopen jaren voor
mij hebben gedaan. Peetmoeder, ik zal u nooit vergeten. Ik heb al uw brieven,
kaarten en foto’s bewaard. Mijn wens is, dat God jullie mag zegenen vandaag en
altijd. Veel liefs en kusjes van Eloisa Soriano Jordan".
Eloisa heeft het SOS-kinderdorp begin 2006 verlaten. Wij hebben haar bijna 15 jaar
financieel gesteund.
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Denia Odalis

José Alfredo

Ana Rosa

Elva Ariana

Marja Alicia

Doris Ermelinda

Karla Patricia

Luis Rigorberto

Reina Isabel

Luis Alfonso

Ronal Edwardo

David Paz

Ana Yesli

Christiaan

Karen Haydee

Josefa Canales

Nelson Samuel

Katherinne

Miguel Angel

Omar Enrique

10

Magdalena-kinderen
Hiernaast de foto's van de kinderen die wij op dit
ogenblik financieel ondersteunen (2008).
Eloisa Lopez

William Tadeo

Katherine Nicole

Freddy Reyes, directeur van
het SOS kinderdorp Tela, is jarig.
José Diego

Jessica
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Bezoek aan het SOS-kinderdorp Tela
In 2004 brengt een van ons parochianen, Vic Hendriks, een bezoek aan het SOSkinderdorp Tela. Hij bezoekt daar de diverse huizen en praat er met de directeur Freddy
Reyes en verschillende SOS-moeders. Hij komt er oog in oog te staan met verschillende
Magdalena-kinderen. In een uitvoerig en boeiend reisverslag vertelt hij over zijn ervaringen.
Zijn reisverslag is op de website te lezen. Wij raden de internetgebruikers onder u aan om
dit verslag te lezen. Je krijgt dan een goede indruk van het dorp, het werk van de SOSmoeders, faciliteiten en de omgeving.
Mochten er nog mensen zijn die zich afvragen of een bijdrage aan de actie "Magdalenakinderen" wel goed terechtkomt, dan zullen zij na het lezen van dit verhaal overtuigd zijn:
"HET IS DE MOEITE WAARD !!"

Foto's genomen tijdens het
bezoek aan het SOS-kinderdorp.
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Bijzondere ontmoetingen
Zuster Maria Rosa, zelf een half-indiaans weeskind had destijds de leiding over de SOSkinderdorpen en werkplaatsen in Honduras. Zij schrijft op 7 juni 1983:
"Ons land maakt een moeilijke tijd door. Ons werk hangt helemaalvan een sterk

geloof en wij zetten het werk in onze projecten voort. Wij hebben het idee dat er snel
iets gedaan moet worden om te overleven. Het weer was tegen ons: het
regenseizoen is nog niet begonnen. Veel vee is doodgegaan; oogsten gingen
verloren. Wij willen onze problemen niet afwentelen, maar het is goed als je weet hoe
de situatie hier is. Wij hebben veel sterke gebeden nodig. In Christus, Zuster Maria
Rosa."
Op 10 november 1989 is Zuster Maria Rosa in
Nederland. Op dat moment heeft zij de leiding over de
SOS-kinderdorpen in Honduras. Zij is op de hoogte van
actie "Magdalena-kinderen". Gérard van Lisdonk ontmoet
haar in het Vredespaleis in Den Haag, tijdens de viering
van het 40-jarige bestaan van de SOSkinderdorpenorganisatie

Bij het 10-jarig jubileum van de actie is ook mevrouw
Meijer, secretaris van SOS-kinderdorpen Nederland,
aanwezig in de Maria Magdalenakerk. Zij vindt het een
prachtig project dat als voorbeeld kan dienen voor andere
parochies.
Na de viering is er nog tijd voor een gesprek.
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De scholen en de Magdalena-kinderen
In 1986 houdt de St. Jozefschool een kerstactie waarbij kaarten en kerststukjes worden
verkocht. Het wordt een succes en de opbrengst van de actie, ƒ 800,-, wordt geschonken
aan de actie "Magdalena-kinderen".
De Burgemeester van Mierloschool viert
haar 25-jarig bestaan. Tijdens de
eucharistieviering wordt er gecollecteerd
voor de Magdalena-kinderen. Opbrengst ƒ
196,48.
Mavo De Witrijt schenkt ƒ 1.000,- na een
project over de derde wereld.
In 1990 wordt er ƒ 1.500,- overgemaakt
naar de Holland School in Tela.

Vanaf 1988 verlenen de katholieke basisscholen hun medewerking bij de organisatie rondom
het Driekoningenzingen. Hier kunnen de kinderen zich opgeven, krijgen ze hun button en
collectebus.
In de afgelopen 25 jaar is er op de diverse scholen voorlichting gegeven
over het project. Op deze manier willen wij "onze" Magdalena-kinderen dichterbij brengen,
zodat ze ook voor de kinderen een begrip worden.
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Communicantjes sparen ook…
Elk jaar weer als kinderen zich voorbereiden op het Eerste Communie wordt er een goed
doel uitgezocht waarvoor de kinderen kunnen sparen. Zo leren ze op jonge leeftijd al om te
delen, iets over te hebben voor de ander.
Verschillende keren werd er ook gespaard voor de actie "Magdalena-kinderen" en dat
leverde altijd een mooi resultaat op!
De communicanten in Rijen hebben tijdens de
voorbereiding op hun Eerste Communie geld
gespaard voor de Magdalenakinderen (2007).
De cheque met een bedrag van € 395,76 werd
in beide vieringen door de kinderen zelf
overhandigd aan Madeleine Theeuwes en
Gérard van Lisdonk, coördinatoren van de actie.
Pastor Rob van Sambeek kijkt glimlachend toe.
.

Kinderen voor kinderen…
Leuk is dat er spontane initiatieven van kinderen zijn die zorgen voor een bijdrage aan de
actie. We noemen er enkele:
· 8 kinderen, omgeving van Houtenstraat, verkopen hun speelgoedjes en geven de
opbrengst van ƒ`100,- aan de actie (augustus 1983).
· Een jaar later (1984) houden ze op 12 mei een braderie: opbrengst
ƒ 536,80.
· de eerste drie Koningen komen ƒ 55,25, op papier geplakt in de vorm van een hart,
afgeven (1984). Het begin van een traditie...
· in december 1984 sturen kinderen hier zelfgemaakte kerstkaarten naar de Magdalenakinderen. Dit zou nog een aantal malen gebeuren.
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Bewoners Vita (St. Petrus) dragen ook een steentje bij!
Een 1989 adopteerden de bewoners van verzorgingshuis St. Petrus, het huidige Vita Zorg &
Welzijn, hun "eigen" petekind Edwin Lenin Diaz. Dit houden ze heel lang vol, want als
Edwin het SOS-kinderdorp verlaat, nemen zij de zorg op zich voor Eloisa Lopez Calderon.
Madeleine Theeuwes mag elk jaar een cheque van € 100,- in ontvangst nemen. Dit bedrag is mede tot
stand gekomen tijdens een rommelmarkt die in het verzorgingshuis Vita Zorg & Welzijn is
gehouden. Op deze rommelmarkt waren onder andere zelfgemaakte spulletjes te koop. Al
enkele jaren op rij wordt deze rommelmarkt georganiseerd en een bijdrage geleverd aan de
actie Magdalena-kinderen.
Madeleine Theeuwes, die de correspondentie en
administratie verzorgt van de actie Magdalenakinderen, was uitgenodigd op de
Meerzorgafdeling om wat meer te vertellen over
de Magdalena kinderen. De videofilm "Veraf,
maar toch dichtbij…", die destijds speciaal
gemaakt is, werd gedraaid en de bewoners
konden in de verschillende fotoalbums kijken hoe
de kinderen in Honduras leven en welke
activiteiten er nog meer binnen de parochie zijn
om de actie onder de aandacht te brengen.
Door het enthousiasme waarmee Madeleine het
een en ander vertelde en liet zien, werd het een fijne en gezellige ochtend, waarvan de
bewoners zichtbaar genoten.
Langs deze weg willen wij alle bewoners die hun steentje hebben bijgedragen heel hartelijk
bedanken en wellicht tot volgend jaar!
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Aanwezig op festival "Multi-Culti"
Op zaterdag 31 mei 2008 zal de werkgroep "actie Magdalena-kinderen" met een kraam
aanwezig zijn op het nieuwe festival "Multi-Culti" dat dit jaar voor het eerst wordt gehouden
op het Wilhelminaplein. Van 13.00 tot 17.00 uur kunt u verdere informatie krijgen.
Dit kleurrijke festival heeft als doel om de verschillende culturen in onze Gilze-Rijense
gemeenschap nader tot elkaar te brengen. .Respect, begrip, vertrouwen, betrokkenheid en
gezelligheid zijn essentieel voor het prettig samenleven in onze multiculturele gemeenschap.
Door meer te weten van en over elkaar, komen we weer een stukje nader tot elkaar.

Op de foto: Gérard van
Lisdonk en Madeleine
Theeuwes, coördinatoren

In de voorgaande jaren
waren wij aanwezig op het
festival "Rijen
Wereldwijd". Op deze
manier proberen we de
actie "Magdalena-kinderen"
meer bekendheid te geven
en nieuwe donateurs te
werven.
Het festival "Rijen Wereldwijd" is negen achtereenvolgende jaren gehouden. Eerst in
cultureel centrum De Boodschap, de laatste jaren op het Wilhelminaplein bij het
winkelcentrum de Laverije in Rijen.
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Driekoningenzingen
Het Driekoningenzingen voor de Magdalena-kinderen is in Rijen niet meer weg te denken.
Aanleiding was de komst van drie Koningen bij mij aan de voordeur in de Churchillstraat. Op
een groot karton hadden zij met centen, stuivers, dubbeltjes, kwartjes en guldens een hard
geplakt. "Voor de Magdalena-kinderen", zeiden de drie koninkjes en ze overhandigden mij
ƒ 55,25! (1984). Zij konden toen nog niet weten dat het zulke grote gevolgen zou hebben,
want vanaf dat jaar gaan er steeds weer koningen op pad om voor hen leeftijdgenootjes in
Tela geld in te zamelen! Kinderen van hier voor kinderen van daar.

Dit jaar (2008) gingen de kinderen voor de 23e keer langs de deuren.
En... weet u wat zij voor een prestatie zij hebben geleverd in al die jaren? Van 1985 tot 2001:
fl. 21.000,- en van 2002 tot en met 2008: € 8.000,- !!
Zo is het mogelijk om elk Magdalena-kinderen op zijn of haar verjaardag een
verjaardagscadeau gegeven van € 25,- ! Koninkjes bedankt.
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De Magdalena-kinderen (2008)
Naam adoptiekind

Adoptie datum

Denia Odalis
José Alfredo
Ana Rosa
Elva Ariana

19-10-1993
27-03-2000
01-01-2001
01-01-2001

Eloisa L.

01-01-2001

Maria Alicia
Doris Ermelinda
Karla Patricia

01-01-2001
01-01-2001
01-01-2001

Luis Rigoberto

24-11-2001

William
Reina Isabel

11-11-2003
01-06-2004

Luis Alfonso

01-06-2004

Ronal Eduardo

01-08-2005

David
Katherine Nicole

01-01-2005
01-01-2006

Ana Yesli

01-01-2006

Christian Eduardo
Karen
Josefa

01-02-2006
01-02-2006
01-02-2006

José

01-02-2006

Nelson Samuel
Katherinne Carolina

01-06-2006
01-07-2006

Miguel Angel
Omar

01-03-2007
01-03-2007

Jessicabij

01-02-2008
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Website Magdalena-kinderen
De internetgebruikers kunnen via de website www.magdalenakinderen.nl meer informatie
krijgen over en foto's zien van het SOS-Kinderdorp Tela en de 25 Magdalena-kinderen. Je
wordt hier op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.

Informatie
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:
Madeleine Theeuwes, tel: 225058. E-mail: m.theeuwes@hetnet.nl
Gérard van Lisdonk, tel: 226451. E-mail: vanlisdonk11@planet.nl
Het Parochiecentrum, tel: 222833 E-mail: info@parochieheiligegeest.nl

Steun van donateurs
Mede dankzij de steun van vele donateurs in de Gemeente Gilze en Rijen kunnen wij de
maandelijkse kosten voor onze adoptiekinderen betalen.
Daardoor kunnen wij maandelijks € 750,- (€ 30,00 per kind) overmaken naar SOSKinderdorpen.

Meedoen kan!
Nog steeds kunnen mensen/gezinnen meedoen met de actie Magdalena-kinderen. U maakt
dan via uw eigen bank of postbankrekening (liefst maandelijks en automatisch) een bedrag
over op:
Rabobankrekeningnummer: 1451.17.766
t.g.v. Magdalena-kinderen
t.n.v. M.C.M. Theeuwes.
Een automatische overschrijving is niet alleen voor u gemakkelijk, maar ook voor onze
administratie. Bovendien zorgt het voor een zekere continuïteit.
U kunt meedoen naar draagkracht! U bepaalt dus zelf uw bijdrage.
Het minimum bedrag is € 1,50 per maand, meer mag natuurlijk ook!
Voor elk Magdalena-kind wordt elke maand € 30,- overgemaakt naar
SOS-kinderdorpen.
Ten allen tijde kunt u uw bijdrage stopzetten.
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Totale uitgaven april 1983 - april 2008:
Van 1983 tot en met 2001 is er




ƒ 245.640,-overgemaakt voor adoptie (fl. 60,- per kind per maand,
ƒ 16.000,- voor verjaardagen (fl. 50,- per kind per jaar)
en ƒ 2.300,- aan extra giften (Holland School en SOS-Kinderdorp Tela (voor
reparatie huizen na schade door orkaan)

Van 2002 tot en met april 2008 is er



€ 64.800,- overgemaakt voor adoptie (€ 30,- per kind per maand)
en € 2.400,- voor verjaardagen (€ 30,00 per kind per jaar).

* in 2002 en 2003 hebben de kinderen geen verjaardagsgift ontvangen in verband
met de financiële situatie (terugloop aantal donateurs)
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