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25 jaar geleden werd de Stichting Mensen

uit de Nood opgericht.

Hoe blij de overige bestuursleden en ik

daarmee zijn, liet ik jullie eerder weten in

mijn kerstbrief vanuit India. Ik schreef dat

het voelde als een feest en dat we vanzelf-

sprekend dit jubeljaar niet ongemerkt

voorbij zouden laten gaan. Belofte maakt

schuld! Jullie zijn van harte uitgenodigd op

zondag 28 september bij het jubileumfeest

te zijn. Dat is één. 

Verder hebben we twee jubileum-acties

uitgewerkt, waarvoor we jullie hulp vragen

om er een succes van te maken. Binnen drie

we ken na deze nieuwsbrief volgt er

informatie over de actie ‘Kom je gezellig bij

me eten?’ en later in het jaar zullen we

meer bekend maken over een wenskaar-

ten-actie.

Meer over 25 jaar stichting, het feest en de

hierboven genoemde activiteiten lezen

jullie op de volgende bladzijden.

Henk van Nunen, voorzitter

stichting mensen uit de nood

zien dat het kan

25
jaar



de actie: kom je gezellig bij me eten?

Kern van deze actie is dat jullie vrienden, familie,

kennissen of buren uitnodigen voor een maaltijd

bij jullie thuis en dat jullie daarvoor een bijdrage

vragen. Die vervolgens als een donatie geldt voor

de Stichting Mensen uit de Nood. Daarmee

hopen we in dit jubileumjaar extra geld in te

zamelen voor lopende en toekomstige projecten. 

Ons doel dit jaar is ook om een toename van het

aantal donateurs te realiseren. Daarmee kunnen

jullie ons helpen door jullie gasten te vragen zich

aan te melden als donateur. 

Drie weken na ontvangst van deze nieuwsbrief

maken wij meer bekend over de actie ‘Kom je

gezellig bij me eten?’

de actie: koop een wenskaart 

Een kaart sturen naar een zieke, een jarige, een

vriend of vriendin of zomaar om iets van je te la -

ten horen, het is een gebaar dat de ontvanger

altijd goed doet. We zullen een aantal kaarten

laten ontwerpen met even fraaie als kleurrijke

foto’s, die jullie voor dat doel prima kunnen

gebruiken. De voor de kaarten te gebruiken

beelden zijn in India vastgelegd door ‘onze’

fotograaf Peter Wijnands uit Roermond. Hij is ver -

schillende keren in India geweest en heeft onze

projecten en het dagelijks leven in India in

treffende en indringende beelden gevangen. Van

de opbrengst van de verkochte kaarten gaat een

belangrijk deel naar de stichting. 

In de maand september laten we jullie weten hoe

de kaarten besteld kunnen worden. 

25 jaar werken aan scholing en de infrastructuur om dit mogelijk te maken. 
Kinderen krijgen hierdoor meer kansen voor een betere toekomst.





het jubileumfeest 

Voor in de agenda te noteren: 28 september van

13.00 – 17.00 uur feest Stichting Mensen uit de

Nood. Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief

was de locatie nog niet bekend. 

We verheugen ons erop jullie als dank voor de

jarenlang gegeven steun een afwisselend pro -

gramma aan te bieden, waarin India vanzelf -

sprekend centraal zal staan. Het is zo goed als

zeker, dat onze relaties uit India er ook zullen zijn.

Een mooie gelegenheid hen over hun werk te

laten vertellen en daarover in gesprek te gaan.

Het complete programma kunnen we hier nog

niet geven omdat we wachten op een aantal toe -

zeggingen. 

25 jaar projecten in beelden

Een poging om 25 jaar stichtingsgeschiedenis in

het bestek van deze nieuwsbrief te beschrijven

strandde al snel. Onze voorzitter kan er een boek

over schrijven! 

Denkend aan de uitdrukking ‘een beeld zegt meer

dan duizend woorden’, hebben we ervoor geko -

zen met beelden een kleine geschiedenis te ver -

tellen van 25 jaar werk voor de allerarmsten in

India.

Maar ons werk houdt nu natuurlijk niet op en

daarom willen we al onze donateurs hartelijk

bedanken voor 25 jaar steun om de wereld een

klein beetje beter te maken. We hopen dat jullie

ons daarbij blijven helpen!

25 jaar werken aan kwaliteit van leven. Zelf-help programma’s voor moeders naast
onderwijskundige opvang voor de kinderen.



25 jaar werken aan huisvesting en voorzieningen voor gehandicapten. 
Boven zoals we begonnen in Hosur en onder waar we nu zijn.





25 jaar werken aan een dak boven het hoofd van de minst bedeelden. Van een
eenvoudig hutje van takken (geheel links) naar een huisje met een echt dak.
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