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Huisvesting voor de allerarmsten

Bouw mee
Door onze efficiënte werkwijze blijven de kosten laag en
hebben we sinds onze oprichting al bijna 4.000 huizen
gebouwd en daarmee meer dan 20.000 mensen een
betere toekomst gegeven.

HUISVESTING VOOR
DE ALLERARMSTEN
Stichting HomePlan is in 1997 opgericht om de allerarmsten van een degelijk huis te voorzien. Wij geloven
dat elk mens in de wereld recht heeft op een veilig onderkomen. Een huis om een thuis te creëren en daarmee een
toekomst op te kunnen bouwen.
We werken altijd samen met lokale partners om de meest
kwetsbaren en allerarmsten te kunnen bereiken. Zij hebben
immers de beste kennis van lokale gebruiken en cultuur en
bieden nazorgtrajecten aan naast de huisvesting. Hiermee
ondersteunen we mensen in hun verdere ontwikkeling en
bieden wij hen een kans op een betere toekomst. Door de
begunstigden zelf te laten bijdragen en meebouwen aan
het huis neemt de verbondenheid en betrokkenheid toe.

De toekomstige bewoners dragen zelf bij aan hun
nieuwe huis door mee te bouwen of door een bijdrage
te doen. Zo wordt het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroot. Tijdens de HomePlan bouwreizen
bouwen Nederlandse vrijwilligers zelf mee aan een huis
voor een arme familie. Wilt u ook een bijzondere bouwreis meemaken? Kijk op homeplan.nl/bouwreizen.

Ja, ik steun HomePlan

Steun HomePlan

en help mee aan het bouwen van een
huis, thuis en toekomst, voor:

Samen bouwen we aan een betere toekomst voor de
allerarmsten door het bieden van concrete hulp: het
bouwen van huizen. De steun van onze donateurs is
hierbij onmisbaar! Helpt u mee bouwen aan een huis,
thuis en toekomst?

O € 5 per maand
O Anders, namelijk
O Per maand O Per kwartaal O Per jaar
O Eenmalig bedrag van

U kunt online donateur worden van HomePlan. Het
donateurschap kunt u op elk gewenst moment stopzetten. U kunt ons ook op andere manieren steunen,
bijvoorbeeld middels een periodieke schenking of
nalatenschap. De Belastingdienst biedt fiscale voordelen
bij het geven aan een
goed doel. Kijk voor
de mogelijkheden
op homeplan.nl.
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De vader van mijn drie kinderen overleed waardoor
wij geen inkomen meer hadden. Ik kon mijn kinderen
nauwelijks voeden. Dankzij de hulp van HomePlan
kregen wij een nieuw huis, kon ik mijn kinderen te eten
geven en heb ik nu zelfs een baan gevonden als kok!
Dlamini, Zuid-Afrika
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Met een telefoontje naar HomePlan
kunt u de machtiging altijd stopzetten.

U kunt ook direct
online doneren via
homeplan.nl/steun

