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Amsterdam, mei 2022

Beste vrienden van de Peerke Donders Stichting,
Goed nieuws! De Peerke Donders Stichting zit financieel weer in de lift. Na een
aantal moeilijke jaren hebben we de weg omhoog weer kunnen vinden. Dat is echt
aan u te danken! Super!
In Cambodja konden we weer voor tientallen kinderen en jongeren uit door lepra getroffen
gezinnen de studiekosten betalen. Zij hebben zich door de moeilijke covidperiode heengeslagen.
Straks kunnen deze kinderen hun ouderlijk gezin helpen om financieel te overleven.

Heang Hong (vooraan, tweede van links) studeert via de PDS aan de Battambang universiteit in Cambodja. Ze hebben
zojuist een examen gedaan. Nu lekker even lol maken met vrienden!

In Vietnam is het covidbeleid nu ook weer versoepeld, waardoor iedereen weer fysiek
onderwijs kan krijgen. Er is hard gewerkt om nieuwe protheses en aanpassingen bij door lepra
getroffenen in de afgelegen gebieden te krijgen. We hebben veel contact met de betrokken en
hardwerkende medewerkers van de lokale organisatie RCI. Honderden mensen konden zo
geholpen worden met uw steun.

Helaas zijn we er nog niet. We hebben dit jaar nog € 5000,- extra nodig om alle kinderen in
Cambodja die nu in ons programma zitten het vervolgonderwijs te kunnen geven dat zij nodig
hebben. We willen ze helpen zelf uit die armoedespiraal te komen. Maar dit betekent dat wij de
studie van een aantal leerlingen op dit moment NIET kunnen garanderen. Dit doel willen we
graag halen samen met u! Voor €30,- kan een kind een maand naar de middelbare school.
Voor € 50,- kan een jongere een maand naar de universiteit.
Acceptgiro gaat vervallen
Per 1 juni 2023 vervalt de acceptgiro overal. Maar doneren
aan PDS kan heel makkelijk met het scannen van deze QR
code met de camera als u een smartphone heeft, of via uw
bank op onderstaand rekeningnummer.
Speciale actie voor donateurs!
De PDS heeft vrijkaarten voor onze vaste donateurs voor
een concert van braziljazz ensemble ‘Sorrindo’ op 18
september a.s. in Theater Vrijburcht in Amsterdam. Wilt u
komen, mail dan ‘Sorrindo’ naar
info@peerkedondersstichting.nl (twee kaarten p.p.).
Nieuwsbrief digitaal?
Wilt u de nieuwsbrief voortaan liever digitaal ontvangen? Mail dan “Nieuwsbrief per mail” en uw
naam en achternaam naar info@peerkedondersstichting.nl.
Uw gift bepaalt hun toekomst, geef! Alvast hartelijk dank daarvoor!!!
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