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Donatie Regenboogkindje 
 
Eén kindje in de opvang bij Moving Forward, vanuit het Reënboogprojek 2.0, kost €7,50 per 
maand. 
Dit kindje krijgt dan ook 2x per dag een warme maaltijd. 
De kinderen die op de opvang komen hebben de leeftijd van 2-6 jaar.  
Met 6 jaar gaan de kinderen in Ritchie naar school en deze is gratis. 
De kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar leren vooral sociale vaardigheden, terwijl de kinderen van 
4-6 ook al wat leerwerk krijgen aangeboden, zoals letter- en getal herkenning en eigen naam 
schrijven. 
 
De voornaamste reden dat we willen dat deze doelgroep op het Reënboogprojek 2.0 komen, is 
dat ze liefde mogen ervaren. 
Even uit hun, soms benarde, situatie thuis. Leren met respect, waarden en normen op te 
groeien tot een persoon die zelfvertrouwen heeft; trots is op zichzelf; liefde kan ontvangen én 
geven! 
 
De kinderen waarover we spreken komen uit een thuissituatie waar geen geld is; in elk geval 
niet voor het jonge kind. 
De vaak werkloze, drank- en/of drugsverslaafde ouders hebben hun kindje niet op de eerste 
plaats staan; hij /zij heeft helaas geen prioriteit!  
(Maar er zijn ook kinderen die opgroeien bij oma’s of andere familieleden, omdat hun ouders 
niet meer in beeld zijn. (Overleden of gewoon weggegaan…)) 
 
Ik ben mij er dan ook van bewust dat het ouders op deze manier wel makkelijk wordt gemaakt, 
wanneer de Hollanders gaan betalen voor hun kind. 
Maar als u mijn blogs heeft gelezen, dan weet u : “Als ik de wereld van één kind kan 
veranderen, dan heb ik de wereld veranderd!” 
Ik doe het voor hen; degene die de toekomst (moeten) hebben! 
 
Wat u hen biedt is een kans om op te groeien in een gezellige, leerzame en bovenal liefdevolle 
omgeving. 
Wat zij u bieden is een aantal keer per jaar een update te geven, middels een foto en korte 
omschrijving over de ontwikkelingen van uw “regenboogkindje”. 
 
We zijn nog aan het opbouwen met Moving Forward, maar in volle overtuiging van hun kunnen 
en willen; durf ik dit aan u te vragen. 
Bovendien zal ik zelf persoonlijk de verantwoording hierin nemen! 
 
Gunt u een kindje opgroeimogelijkheden in een liefdevolle omgeving?  
En heeft u daar € 7,50 per maand voor over?  
Dan mag u contact met mij opnemen. 
 
Met warme groet, 
Esther Kelder 
estherkelder@eyeforothers.nl 
 
 

 


