
Love Care Sri Lanka
We Care

Sri Lanka _Folder_A5_DEF.indd   1 22-10-19   10:09



Sponseren 
Helpt u ook mee? 

Word een sponsor voor €16,- per 
maand en help hiermee een kind aan 
een betere toekomst.

Of word donateur middels een 
periodieke overboeking of eenmalige 
gift  ten behoeve van één van onze 
projecten.

Sti chti ng Love Care Sri Lanka heeft  ook 
een hulpfonds programma. Hiermee 
ontwikkelen wij allerlei projecten zoals:

• Het realiseren van schoon 
drinkwater o.a. door het verstrekken 
van waterfi lters en het boren van 
tube wells.

• Prakti sche, emoti onele en 
geestelijke hulp aan de kwetsbare 
(misbruikte) jongens en meisjes in 
Sri Lanka.

• Het opstarten van kleinschalige 
projecten om zo werkgelegenheid 
te creëren, bijvoorbeeld het 
verstrekken van naaimachines om 
een naaiatelier op  te starten.

• Het verbeteren van 
levensomstandigheden van de 
allerarmsten.

• Het verstrekken van 
voedselpakkett en in afgelegen 
gebieden.

Love Care Sri Lanka
Sti chti ng Love Care Sri Lanka is opgericht 
in 2001 en dankzij het unieke kinder 
sponsor programma van de sti chti ng 
krijgen de kinderen in Sri Lanka, die in 
armoede leven, hulp.

Hierdoor kunnen deze kinderen naar 
school, krijgen ze een schooluniform, 
schoenen en school benodigdheden. 

De sti chti ng werkt vanuit een christelijke 
visie en levensovertuiging.

De liefde die de Here Jezus voor mensen 
heeft , willen wij op onze beurt weer 
graag uitdelen aan de bevolking van Sri 
Lanka.

We werken samen met lokale kerken 
en hun pastors. Zij werken midden 
in de arme gebieden, waar de 
kwetsbare kinderen wonen die in het  
sponsorprogramma opgenomen worden.

“Zonder uw hulp is er 
voor deze kinderen geen 

toekomst!”

Hulpfonds programma’s
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Klaproos 64 4251 JG Werkendam
info@lovecare.nl
06-43 29 29 59
www.lovecaresrilanka.nl
IBAN: NL51 RABO 033 53 34 733 
(De sti chti ng heeft  een ANBI status)
KvK nummer: 11052215

Hulp die aankomt

Sti chti ng Love Care Sri Lanka
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