
De kinderen die door de diaconie worden gesponsord.

De kinderen zouden het fijn vinden wanneer u ze eens een kaart of een brief zou willen 
sturen. U kunt uw kaart of brief sturen naar: Stichting Woord en Daad, Postbus 560, 4200 AN 
Gorichem.
ALTIJD de naam van het kind en het registratienummer vermelden.

- o 0 o -

Darlie Laurant

Darlie Laurant is geboren op 23 januari 2004 en woont op Haïti. Darlie ontvangt christelijk 
onderwijs, dagelijks eten, kleding en zo nodig medische zorg dankzij onze ondersteuning. Het
gezin bestaat uit vier personen te weten: vader Jean, moeder Bebe en zus Dottie. Vader is 
elektricien en moeder is onderwijzeres. De familie is protestants en behoort daarmee tot de 
16% van de Haitiaanse bevolking die protestants is. 80% van de bevolking is rooms-
katholiek. Darlie vindt het leuk om post te ontvangen. Het registratienummer van Darlie is 
22103209
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Benjamin Gravidez is geboren 14 juli 1999 en woont in de Filippijnen hij wordt vanaf 
september 2007 door de diaconie gesponsord. Wij hebben nog geen brief van 
Benjamin ontvangen maar Kinderhulp Filippijnen heeft ons wat informatie gestuurd over zijn 
leefsituatie. Zijn ouders huren een kleine kamer voor 400 peso’s/maand, dit staat op een dicht 
bevolkt brak stuk terrein. Zij hebben geen eigen toilet en badkamer maar moeten dat delen 
met de buren. Zij hebben een klein inkomen van een winkel welke voor hun huis staat. Dat 
inkomen is niet genoeg voor een gezin met 3 kinderen. Gelukkig willen de grootouders 
bijspringen door de kleinkinderen wat eten te geven. Ons sponsorschap is een zegen voor heel
de familie in het bijzonder voor Benjamin. Benjamin krijgt nu goed voedsel, kleren, 
onderwijs, vitamine, en in dien nodig medicijnen. De brief eindigt met de zegen van God voor
ons hele leven. God zij de glorie. 
Benjamin heeft registratienummer 18.137.190.
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Odile Bazongo is geboren op 13 december 1997 en woont in Burkino Faso. Haar vader en 
moeder zijn beide protestant, haar vader is boer en haar moeder huisvrouw. Verder heeft ze 1 
zus en 3 broers. Zij zit in groep 5 van de basisschool in het stadje Banankeledaga en moet een 
half uur lopen om daar te komen. Van onze financiële bijdrage wordt aan Odile voedsel, 
kleding en christelijk onderwijs verstrekt. 
Odile heeft registratienummer 76112702.
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Peranna Dora Sambe is geboren op 20 september 2000 in India. Zijn ouders zijn erg arm en 
werken als dagloners in de bossen of op akkers. Er is nauwelijks medische hulp beschikbaar. 
Peranna zit op school op de Residential High School for Tribals in Parimitadaka met de hoop 
op een betere toekomst. Met onze bijdrage ontvangt Peranna christelijk onderwijs, dagelijks 
eten, kleding en zo nodig medische zorg. Peranna wordt sinds kort door ons gesteund.

Peranna heeft registratienummer 11.511.870


