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Lieve lezer(es)!                                                                                                          Rijswijk, 06 
juli 2019 

Het Bestuur van ABWF  is in haar laatste vergadering van 14 maart 2019 akkoord gegaan om dit jaar 
2019, het KinderHuisMariahoeve (KHM) te Lelydorp in de Republiek Suriname, drie-ledig te 
ondersteunen.    
                                                                                    
Het KHM is een opvanghuis voor kansarme kinderen die om welke redenen dan ook, niet meer thuis 
kunnen wonen. In 1983 is mevrouw Nesta Tjong A Hung begonnen met dit mooie werk en vanwege 
de groei heeft zij het opvanghuis officieel ingeschreven in de KvK op 26 januari 2006. 
Dit opvanghuis wordt draaiende gehouden door haarzelf, haar echtgenoot en hun dochter. 
De financiële middelen worden verkregen uit de persoonlijke gelden van Nesta en haar echtgenoot,  
en van ad hoc donaties. Daarnaast brengt de verkoop van eigen verbouwde groenten, ook wat op. 

Momenteel wonen er 34 kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot 19 jaar. Een aantal van de 
kinderen zijn weesjes maar de meeste kinderen die hier wonen zijn door Justitie of Sociale Zaken 
geplaatst. M.a.w.: deze kinderen hebben een “ruime bagage” die zij met zich meedragen. 
Gelukkig kunnen deze kinderen terecht bij het KHM waar zij liefdevol door Nesta  worden 
opgevangen. Zij gaan naar school, krijgen sport en spel, worden naar de dokter gebracht indien 
nodig; (één van de meisjes heeft een dubbele kunst-hartklep). De kinderen leiden een zo normaal 
mogelijk, liefdevol leven waardoor zij zich beschermd, geliefd, maar vooral THUIS voelen. 

Eindelijk, het is zo ver! Het is de secretaris en de penningmeester van A Better World 
Foundation gelukt om de onkosten voor hun werk-reis naar Suriname, in september a.s. bijeen 
te sparen! 

Wellicht ten overvloede - echter de Bestuursleden zijn er trots op! - is het voor u van groot belang 
te weten dat alle onkosten met betrekking tot de werk-reis (dus de reis-  en alle verblijfskosten) 
volledig uit eigen middelen worden betaald. 
Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door Accountantsbureau Ladi & Partners, die het jaarverslag, 
geheel belangeloos opstelt, hetgeen hun vrijwillige bijdrage is aan onze stichting! 
  
Helaas wordt dit opvanghuis NIET gesubsidieerd. Het KHM is nu nog volledig afhankelijk van 
donaties. Zij streven ernaar in de toekomst zelfredzaam te worden en dus onafhankelijk te 
zijn! 

ABWF wil dit opvanghuis  drie-ledige ondersteunen door; 
- het schenken van een financiële bijdrage,  
- het fysiek meewerken in de kassen met groenten en alle voorkomende  werkzaamheden, 
- als hoogtepunt:  een feestelijke afsluiting van ons bezoek door  alle kinderen te trakteren  
   op o.a.  heerlijke nasi rames en wat lekkernijen! 

Wij hopen van harte dat U ons ook deze keer weer, financieel wilt helpen dit mooie project te 
realiseren! Alvast heel veel dank! 

Lieve groet, 
Ingrid Görlitz 



  



  



 


