
   

   

Deze oudste kindjes van Noah's Ark Preschool zijn nu bijna 6 jaar oud en zullen in 
januari naar de basisschool gaan: King's College. Een grote overstap en het begin 
van een nieuw avontuur. Lees meer hierover op onze site, via de blauwe knop. 
  

     
  

  

https://victory4all.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy52aWN0b3J5NGFsbC5ubA==&sig=9WNXm2nZTedVtE5Lv1a7U29YfPsuSHtWfgiQbXnufXMp&iat=1663764244&a=%7C%7C650286515%7C%7C&account=victory4all%2Eactivehosted%2Ecom&email=iXfPZVwA1PoamvP4xB7o6DwkAFoUGpvqbnyrg12fOoc%3D&s=76993f5947964f4b6ccd25781f7f9e0b&i=131A188A4A945
https://victory4all.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aWN0b3J5NGFsbC5ubCUyRjIwMjIlMkYwOSUyRnNwb25zb3JzLWdlem9jaHQlMkY=&sig=BHJD1hwqXcx7d14icGP415af44avBXPdxrokQmpkcBci&iat=1663764244&a=%7C%7C650286515%7C%7C&account=victory4all%2Eactivehosted%2Ecom&email=iXfPZVwA1PoamvP4xB7o6DwkAFoUGpvqbnyrg12fOoc%3D&s=76993f5947964f4b6ccd25781f7f9e0b&i=131A188A4A946
https://victory4all.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aWN0b3J5NGFsbC5ubCUyRjIwMjIlMkYwOSUyRnNwb25zb3JzLWdlem9jaHQlMkY=&sig=BHJD1hwqXcx7d14icGP415af44avBXPdxrokQmpkcBci&iat=1663764244&a=%7C%7C650286515%7C%7C&account=victory4all%2Eactivehosted%2Ecom&email=iXfPZVwA1PoamvP4xB7o6DwkAFoUGpvqbnyrg12fOoc%3D&s=76993f5947964f4b6ccd25781f7f9e0b&i=131A188A4A946


    

Als je geboren wordt in een sloppenwijk, 
begin je eigenlijk al met een 
achterstand. Opgroeien in armoede 
heeft een enorme negatieve impact op 
de ontwikkeling van een kind. De nood 
voor een babygroep is dus groot.  
Hier kunnen we liefde, aandacht, 
geborgenheid en een veilige plek 
bieden om kleintjes een kickstart te 
geven in hun ontwikkeling. 
 

 

  

 

 

 

Op de bruiloft van Krystiaan en Anna uit Veenendaal vroegen ze hun gasten om 
donaties voor de nieuw op te starten babygroep, in plaats van cadeaus. Wat een 
ontzettend leuk, lief en fantastisch idee! Hiermee kon een begin gemaakt worden 
met de aanschaf van de benodigde spullen voor deze nieuwe groep op Noah’s Ark. 
  

  

 

  
  

  

   

Even voorstellen Marcel en Lydia Zimmer 

In juli gaven Marcel en Lydia Zimmer 

Dit is wat we van plan zijn 

Ik wil ook meehelpen!  

https://victory4all.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aWN0b3J5NGFsbC5ubCUyRjIwMjIlMkYwOCUyRmJhYnlncm9lcC1ub2Focy1hcmstcHJlc2Nob29sJTJG&sig=2QjzuRua7QqS7cubRmKpGYSHkmwFu1i79xrNg4VBvmAD&iat=1663764244&a=%7C%7C650286515%7C%7C&account=victory4all%2Eactivehosted%2Ecom&email=iXfPZVwA1PoamvP4xB7o6DwkAFoUGpvqbnyrg12fOoc%3D&s=76993f5947964f4b6ccd25781f7f9e0b&i=131A188A4A947
https://victory4all.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aWN0b3J5NGFsbC5ubCUyRjIwMjIlMkYwOCUyRmJhYnlncm9lcC1ub2Focy1hcmstcHJlc2Nob29sJTJG&sig=2QjzuRua7QqS7cubRmKpGYSHkmwFu1i79xrNg4VBvmAD&iat=1663764244&a=%7C%7C650286515%7C%7C&account=victory4all%2Eactivehosted%2Ecom&email=iXfPZVwA1PoamvP4xB7o6DwkAFoUGpvqbnyrg12fOoc%3D&s=76993f5947964f4b6ccd25781f7f9e0b&i=131A188A4A947
https://victory4all.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aWN0b3J5NGFsbC5ubCUyRmRvbmVyZW4lMkZjb25jcmVldC1nZXZlbiUyRg==&sig=4CNFzHVeeXEMWJvcP5LSathQPbKWwzw4LdmRdDLj4AQg&iat=1663764244&a=%7C%7C650286515%7C%7C&account=victory4all%2Eactivehosted%2Ecom&email=iXfPZVwA1PoamvP4xB7o6DwkAFoUGpvqbnyrg12fOoc%3D&s=76993f5947964f4b6ccd25781f7f9e0b&i=131A188A4A948


Victory4All heeft er een nieuwe 
medewerker bij! Vanuit Nederland zal 
onze zoon Pieter Vos het werk in Zuid-
Afrika ondersteunen, onder andere in 
de communicatie, marketing, website 
en fondsenwerving. Als ouders zijn we 
hier enorm blij mee en trots op! 
 

  

een concert bij King’s College en bij 
Rainbow Village. Zij zongen een aantal 
van hun bekende liedjes, vertaald naar 
het Afrikaans. En natuurlijk brachten 
ze ook een bezoekje aan hun 
sponsorklas. De kinderen vonden het 
fantastisch!  
   

 

  
  

  

Door de ogen van een kind 
  

Kinderen hebben hun eigen kijk op de 
wereld en op het leven in het 
algemeen. 
 
Zij ervaren het leven meestal intenser 
dan volwassenen dat doen. Kijk maar 
eens naar spelende kleintjes. Alles is 
even fantastisch en er wordt veel 
hardop geschaterd en heen en weer 
gerend van het ene mooie ding naar 
het andere. Hun oogjes stralen dan. 
 
We weten natuurlijk heus wel dat veel 
kinderen lijden onder de 
omstandigheden waarin ze opgroeien. 
Onveilige hechting, constante dreiging, 
slechte medische zorg en weinig liefde 
ervaren hakt er gewoon in bij zo’n 
kleintje... 

   

     

  

 

  
  

  

Hartelijke groeten, 
Johan en Astrid 
  

 

Lees de rest van Astrids column 

https://victory4all.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aWN0b3J5NGFsbC5ubCUyRjIwMjIlMkYwOSUyRmRvb3ItZGUtb2dlbi12YW4tZWVuLWtpbmQlMkY=&sig=48CwhRJDKTHh6JiGnuoqr8X79zNW3BUe3Rz5RbmSLdup&iat=1663764244&a=%7C%7C650286515%7C%7C&account=victory4all%2Eactivehosted%2Ecom&email=iXfPZVwA1PoamvP4xB7o6DwkAFoUGpvqbnyrg12fOoc%3D&s=76993f5947964f4b6ccd25781f7f9e0b&i=131A188A4A949
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