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Diaconie Heryormde Gemeente Veenendaal

De Kteine Pekken 3

3901 JA VEENENDML

Wij ontmoeten u graag!

Wij voorzien u graag van materiaa[ en kunnen ook een presentatie

bij uw kerk verzorgen. Neem hiervoor contact op met Anja

Brouwer via a.brouwer@rudolphstichting.nt of (0342) 45 90 10.
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3794 MZ De Gtind

T (0342) 45 90 10

info@rudotphstichting. nt

www. rudoIphstichting. nl

r BAN N L60RABO01 50002297

KvK 40 11 92 17

Btw N1.80.82. 53. 1 65.801Betreft: Uw steun aan de Rudotphstichting

Datum: De Gtind, 14 mei 2020

Geachte heer/mevrouw,

lk dank u hartetijk voor de gift van € 500,- die wij van uw gemeente mochten ontvangen.

De financiëte steun die de Rudotphstichting krijgt van PKN-gemeenten ats de uwe, komt ten goede aan een

groep kwetsbare kinderen, nametijk kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Wij zetten ons ervoor in dat

etk kind veilig en zo gewoon mogetijk op kan groeien. We doen dat in Jeugddorp De Gtind en door tandetijk het

inhuisplaatsen van kinderen in gezinshuizen te bevorderen.

Jeugddorp de Glind

Van oudsherworden in De Gtind (circa 140 huishoudens) kinderen opgevangen. Vroegerwerden zij
ondergebracht bij boerengezinnen. Nu staan er 25 professionete gezinshuizen. Omdat er ruim '1 20

uithuisgeplaatste kinderen in het Jeugddorp wonen, wordt a[[es (school, sport en vrijetijdsbesteding)

afgestemd op wat deze kinderen nodig hebben. Dat maakt de situatie in het Jeugddorp uniek.

De Rudotphstichting draagt hier financieeI en inhoudetijk aan bij.

Gezinshuizen in Nederland

ln Nedertand worden steeds meer gezinshuizen geopend en gevutd, het gaat richting de 700 huizen.

De Rudotphstichting zet financiële middelen en de jarentange ervaring - opgedaan in Jeugddorp De Gtind - in

om gezinshuizen en gezinshuisouders goed te laten functioneren.
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Komt u een kopje koffie drinken in

Jeugddorp De Glind?

Wij organiseren regetmatig

ontmoetingsdagen.

Datum 2020: 3 oktober

U bezoekt dan een gezinshuis en krijgt
een rondleiding door het dorp.

Aanmetden en meer informatie op:

www. r ud o I phsti ch t i n g. n I / ontm oe ti ngsdag

/(8F !\,§
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