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Wist u dat …….. 

 ….. bij CPC dankzij mooie donaties deze zomer een groot aantal verrotte raamkozijnen met 

enkel glas is vervangen door kunststof raamkozijnen met dubbel glas? De kinderen in de 
shelter en de medewerkers op kantoor gaan een ‘warme’ winter in. 

 

 ….. in juli 2016 de Nieuwsbrief van Babushka Adoption is verschenen? 
 

 ….. de onlangs verschenen rapportage over de met eenmalige donaties ‘geadopteerde’ 
kinderen is te downloaden? We starten het schooljaar 2016/2017 met 14 kinderen die van (te 
verwachten) eenmalige donaties naar school kunnen en nog eens 18 kinderen op basis van 
permanente ‘adopties’. De permanente sponsors ontvangen persoonlijk een verslag van de 
door hen ‘geadopteerde’ kinderen. 

 
 ….. u Elnura kunt steunen, simpelweg door online te winkelen? 

Registreer u eenmalig bij Helpfreely via http://helpfree.ly/j18211 en kies voor uw aankopen uit 
de 5000 aangesloten webwinkels die bereid zijn om een bijdrage te doen aan Stichting Elnura. 
Via Helpfreely ontvangt Elnura direct een percentage van het door u bestede bedrag.  
Ga naar http://helpfree.ly/j18211 en ontdek hoe makkelijk het is. Het kost u niets en Stichting 

Elnura ontvangt donaties, die voor 50% aan de straatkinderen en voor 50% aan de onder de 

armoedegrens levende ouderen in Kirgizië worden besteed. 
 
 ….. u een kind kunt adopteren voor € 120 per jaar? Daarmee kunnen  ze naar school (inclusief 

het verplicht gestelde schooluniform) als basis voor een betere toekomst. 

 

 ….. u een babushka (oma) en/of dedushka (opa) kunt adopteren voor € 180 per jaar? Daarmee 
geeft u ze een menswaardiger oude dag en wordt hun eenzame en geïsoleerde bestaan 
doorbroken. 

 
 ….. alle giften voor 100% ten goede komen aan het door u aangegeven project? 

 

 ….. onze bankrekening is NL38ABNA 0429616465 t.n.v. Stichting Elnura o.v.v. het 
door u gekozen project. 
 

HELPEN HELPT! 
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