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Beste vrienden en vriendinnen, donateurs en allen die onze Stichting een warm hart
toedragen.

Aan de oproep in onze nieuwsbrief van mei dit jaar voor
extra donaties om de de Armeense gezinnen van onze
kinderen te steunen in deze moeilijke Covid-19 tijd, is heel
goed gereageerd. Wij hebben uit binnen- en buitenland
giften ontvangen. Daarom konden wij zowel in juli als ook
in september de gezinnen een voedselpakket laten
overhandigen. De families zijn hier erg blij mee en willen u
dan ook heel hartelijk danken.

Project Nagorno Karabach
Zoals u wellicht weet is er een ernstig, gewapend,
conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over de
enclave Nagorno Karabach, waar veel Armeense
gezinnen wonen. Tijdens dit conflict zijn doden
gevallen waaronder burgers en zelfs kinderen.
Vooral vrouwen met kinderen en kinderen alleen zijn
naar Armenië gevlucht. Veertig van deze
alleenstaande ‘kinderen’ zijn opgevangen in een
zomerkamp. Wij willen graag samen met uw
financiële hulp deze Armeense kinderen helpen. Wij
weten dat we alweer een beroep op u doen, maar
hulp aan deze kinderen is heel hard nodig.
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Rafaël kinderen
gelukkig heeft geen van onze Armeense kinderen
Corona gehad, wel oma’s en tantes.
Ook onze contactpersonen zijn tot nu toe niet besmet.
Wel de man van een van hen en zij zijn dus in
quarantaine geweest.
Sofya
geboren in 2006 heeft slechte botten en krijgt elke 3
maanden een injectie en dagelijks vitamine D. Familie is
heel erg arm. Op de foto ziet u hun badkamer!

Erik
geboren in 2014 leeft met zijn familieleden in barre
toestanden. Vader is jaren geleden naar Rusland gegaan
om werk te zoeken en heeft zich nooit meer gemeld.

Arthur
geboren in 2013 heeft de erfelijke ziekte van
Duchenne via moeder. Ook deze familie is erg
arm.

Vardan
geboren in 2009 woont bij familie in Sisyan vlak bij de grens met Nagorno Karabach.
Moeder is chronisch ziek. Vardan wil graag militair worden.
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Mevrouw Lize Nijsten die jarenlang voor
onze stichting sloffen en sjaals heeft
gebreid kan dit nu niet meer doen in
verband met klachten aan haar polsen.
Lieve Lize héél hartelijk dank voor je
jarenlange trouwe breilust. Niet alleen
de Armeense kinderen zijn je hiervoor
erg dankbaar, maar ook heel vele
Nederlanders, die zelfs in de zomer
koude voeten hebben!

De afgelopen weken hebben we al enige genereuze giften van vrienden en
vriendinnen mogen ontvangen, waarmee we een begin hebben kunnen maken met die
bitter noodzakelijke humanitaire hulp aan gevluchte en verdreven Armeense kinderen.
Wij hopen daar, met uw onontbeerlijke en hartverwarmende steun mee door te
kunnen gaan. Via onze Nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte.
Wij hopen ook dat u allen en uw familieleden gezond mogen blijven in dit
vervreemdende jaar 2020.
Het ga u allen goed, met hartelijke groet ook van onze o zo dankbare Rafaël-kinderen!

Bestuur Stichting Rafaël
Suren Karian, voorzitter
José Hendrix, co-voorzitter
Theja Hendrix, secretaris
John Moonen, penningmeester
Karel Majoor, bestuurslid
Bert Houtbeckers, bestuurslid
Cobie Bos, bestuurslid

Mocht u deze brief per mail willen ontvangen
geef dan s.v.p. uw e-mail adres aan ons door.

Bijlage: financiële jaarrekening 2019
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FINANCIËLE JAARREKENING 2019
Rapport Accountant
2019
Ontvangsten
Giften
Rente
Subsidies

Af
Bestedingen
Bankkosten
Kantoorbenodigdheden
Organisatiekosten
Kosten website

Af- / Toename liquide
middelen

t.o.v.

24.594,22
3,38
400,00
24.997,60

26.965,00
669,48
1.057,57
216,04
130,00

2018
30.794,54
7,39
400,00
31.201,93

30.066,90
567,15
536,95
332,74
0,00
29.038,09

31.503,74

-4.040,49

-301,81

Indien u inzage wenst in het accountantsrapport zijn wij graag bereid u deze te geven.
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