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Bij aankoop van diverse aktieartikelen doneert u 
samen met ons en fabrikanten een bedrag voor 

het werk wat Theo en Jinke de Jong gaan doen voor 
de arme kinderen van Zuid Afrika.
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Maak kans 
op leuke prijzen: 

waaronder een stedentrip 
voor twee personen 

naar Parijs en 
één minuut gratis winkelen. 

Maar ook o.a.:

Spektakel woensdag 19 oktober: 
Groot feest met springkussen, poffertjeskraam en diverse spellen. 

Uitreiking Cheque door Teake van der Meer.

op leuke prijzen:
waaronder een stedentrip 

één minuut gratis winkelen. 

Fiets Koffi ezet-
apparaat

Portable
dvd-speler

Skelter Hangmat Boodschappen-
pakket

BBQ Speelgoed
bouwpakket
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 ,,vir Suid Afrika,,
    (voor Zuid Afrika)

“een fonkeling van plezier en hoop in de ogen van de kinderen 
en jeugd”, dit is wat Theo en Jinke zagen tijdens hun 
oriën tatiereis naar Knysna, Zuid Afrika. Die fonkeling moet 
behouden blijven bij de kinderen en jeugd, ook als ze later 
volwassen zijn. Daar gaan Theo en Jinke voor.” 

Naarmate kinderen ouder worden zien ze armoede en weinig kans tot 
ontwikkeling om hen heen. Ook verliezen veel kinderen hun ouders aan 
aids en zijn dikwijls zelf ook besmet. Eind van dit jaar hopen Theo en Jinke, 
samen met hun zonen, voorgoed te vertrekken om zich in te zetten voor een hoopvolle toekomst 
voor de kinderen en jeugd van Zuid Afrika. Ze gaan zich onder andere bezig houden met 
voedselprogramma’s, voorlichting over AIDS en praktische hulp aan kinderen. Het vuur van hoop 
in hun ogen moet blijven branden, want ze zijn te kostbaar om dat vuur te laten doven.

Door middel van uw hulp willen we Theo en Jinke op weg helpen. 
Vier weken lang hebben wij samen met verschillende fabrikanten een 
aantal aktieproducten geselecteerd, waarvan een deel van de opbrengst 
naar het werk van Theo en Jinke toegaat.
 
Voor meer informatie kunt u kijken op  www.immanuelministries.nl of 
bij de stand die vanaf volgende week bij de Coop in De Westereen staat.

 
‘We zijn blij verrast dat het personeel van Coop de Westereen en zijn fabrikanten 

deze aktie voor ons start, helemaal top’, aldus Theo en Jinke.


