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Lege flessenactie DONDERDAG 19 mei vanaf 18.30 uur
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Nikki’s Place ligt in Chiang Mai Thailand is geopend in mei 1996 als een
reactie op de uitzichtloze situatie van de verspreiding van het HIV/AIDS
virus in Thailand en de kinderen die hiermee geïnfecteerd raakten. Hun
ouders of verzorgers zijn overleden aan de gevolgen van AIDS en er zijn
geen anderen om voor hen te zorgen. Meer dan 100 kinderen tussen de
0 en 21 jaar worden hier opgevangen. Vanuit de hele wereld wordt hulp
aangeboden, dus ook vanuit Fryslân o.a. door Wessel Veenstra, tot zijn
pensioen werkzaam bij de politie. Net terug van 3 maanden als vrijwilliger bij Agape Home en altijd op zoek naar sponsoren voor projecten van
Nikki’s Place. De nieuwste uitdaging is een bijdrage voor de verpleegsteropleiding van 2 jongedames. Van de € 2.000.- is er nog en tekort van €
500.- Dit moet lukken met deze actie.
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Naast lege flessen zijn kratten en zegelboekjes,
maar ook uw gift zeer welkom.
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Niet thuis en wel helpen? Natuurlijk kan dat.
Maak uw bijdrage over op
NL02RABO0325513007 t.n.v. Diaconie
P. G. Oosterbierum Wijnaldum.

Helpt u mee? Dank u wel
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