STICHTING DE BRUG
Stichting De Brug Internationaal
biedt hulp in Kosovo en NoordAlbanië met betrekking tot
onderwijs, onderdak, kleding en
voedsel. Het doel is om hen een
hoopvolle toekomst te bieden.
Uitgangspunt van de stichting is
om armen, wezen en weduwen te
helpen in hun nood, zoals is
opgeschreven in de bijbel
(Jacobus 1:27).
SPEERPUNTEN
*
*
*
*

Armoedebestrijding
Verbetering van de
leefomstandigheden
Educatie voor de allerarmsten

CONTACT
+31 (0)620626149
info@debruginternationaal.nl
www.debruginternationaal.nl
IBAN: NL78INGB0000562283

ONZE PROJECTEN
BRANDHOUT VOOR DE WINTER

OUDERENPROJECT DIGNITY

In Kosovo en Noord-Albanië kan
makkelijk een meter sneeuw vallen
en het kwik dalen tot twintig graden
onder nul. Je huis verwarmen met een
houtkachel is dan de enige manier om
op temperatuur te blijven. Brandhout
is een primaire levensbehoefte maar
lang niet voor iedereen toegankelijk.
Stichting de Brug voorziet elk jaar
vele arme gezinnen van brandhout en
kachels.

Met ouderenproject Dignity willen we
ouderen hun waardigheid teruggeven
door naar hen om te zien en voorzien
van de noodzakelijke basisbehoeften.
De zorg voor de ouderen bestaat o.a.
uit voedselvoorziening in de vorm van
wekelijkse warme, voedzame
maaltijden en voedselpakketten. Indien
nodig wordt medische hulp van een
verpleegkundige of dokter
ingeschakeld. Er worden medicijnen
geregeld voor arme ouderen die geen
toegang hebben tot de gezondheidszorg. Naar behoefte krijgen de ouderen
tweedehands kleding, dekens en
meubels uit Nederland. Af en toe
komen medewerkers of vrijwilligers op
sociaal bezoek om mensen even uit de
eenzaamheid te halen.
ARMOEDEBESTRIJDING
Door het totale gebrek aan sociale
voorzieningen zijn arme gezinnen,
zieken en werklozen overgeleverd aan
hulpverleningsorganisaties als stichting
de Brug. Minimaal elke maand worden
deze mensen voorzien van
voedselpakketten en
kleding.

ZENDINGSREIZEN
Elk jaar worden er diverse reizen
georganiseerd door stichting de
Brug. Daarbij gaan we natuurlijk
onze projecten, families en ouderen
bezoeken in Kosovo en NoordAlbanië. Een mooie zendingservaring
binnen Europa die je ogen zullen
openen voor de nood en onrecht
van onze medemens. Neem voor
meer informatie gerust contact met
ons op!

