
Opbrengst  eerste veiling van het seizoen voor bestrijding kinderarmoede!!! 

Hans en Evert Jan Eijerkamp organiseren een veiling waarvan opbrengst 100% bestemd is voor het 

bevrijden van kinderen uit armoede  in Indonesië. 

 

 

Sinds september 2014 werkt  Krista bij Hans en Evert Jan Eijerkamp op kantoor, waar ze zich 

voornamelijk bezig houdt met de administratie. Daarnaast is ze ook regelmatig in de hokken te 

vinden. Toen Krista klein was liep ze al in het duivenhok van haar vader rond en later hielp ze in de 

vereniging bij het afslaan van de klokken. Terugkeren in de duivenwereld, na een aantal jaar 

studeren en werken, was voor haar dus niet geheel  vreemd. Nu werkt ze hier alweer 3 jaar met 

plezier en doet ze links en rechts van alles om Team Eijerkamp te ondersteunen. Omdat Krista zich 

naast haar werk bij ons ook inzet voor kinderen in armoede, hebben we besloten Krista hierin te 

ondersteunen. 

Als Hans en Evert Jan Eijerkamp worden we vaak gevraagd om een bijdrage te leveren aan goede 

doelen. Keuzes maken hierin is lastig, maar met Krista aan boord konden we natuurlijk niet anders 

dan haar steunen. Daarom hebben we besloten een veiling te organiseren waarvan de opbrengst 

geheel naar haar project van gaat. 

“Kinderen zijn onze toekomst zonder hen geen toekomst” 

Wij sporen iedereen aan om deze veiling te ondersteunen of Krista direct te steunen met een 

donatie op haar sponsorpagina.  

Krista vertelt: ”Een jaar geleden ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij de Compassion Nederland. Via 

deze organisatie ondersteunde ik al enkele jaren een paar kinderen in derde wereld landen via een 

https://www.muskathlon.com/en-ad/athletes/1257/krista-huisman.html


sponsorprogramma. Voor €33 per maand kunnen kinderen  naar school, krijgen aanvullende voeding, 

medische zorg, schoolspullen, leren extra vaardigheden zoals naaien, bakken en kaarsen maken, 

krijgen computerles, gaan mee op allerlei leerzame en leuke uitjes. Ik schrijf brieven met deze 

kinderen en geef extra giften waar bijvoorbeeld het gezin van één van mijn sponsorkinderen onlangs 

4 geiten van heeft gekocht. Compassion ondersteunt op dit moment wereldwijd bijna 2 miljoen 

kinderen in 25 landen in Azië, Zuid-Amerika en Afrika 

Vorig jaar bezocht ik mijn sponsorkind Jordine in Haïti. Na daar de droogte en de extreme armoede 

gezien te hebben wilde ik me graag nog meer inzetten voor kinderen in armoede. In oktober 2017 ga 

ik daarom samen met veel andere deelnemers meedoen aan een sponsorloop in Indonesië op het 

eiland Sumba. Daar ga ik 60km wandelen op 1 dag. Het sponsorgeld dat bijeengebracht wordt zal 

door de Stichting Compassion worden geïnvesteerd in projecten in Indonesië en daarmee ten goede 

komen aan kinderen die daar in extreme armoede leven. 

 

                             Krista en Jordine in Haïti  

Daarom ben ik erg dankbaar dat Hans en Evert Jan Eijerkamp deze veiling organiseren waarvan de 

opbrengst voor 100% naar mijn sponsorloop zal gaan.” 

Klik hier om direct naar de sponsorpagina van Krista te gaan. 

• Duiven online: dinsdag 12 september 

• Start Veiling: zaterdag 16 september 19:00 uur (lokale tijd) 

• Veiling einde: maandag 18 september 20:00 uur (lokale tijd) 

https://www.muskathlon.com/en-ad/athletes/1257/krista-huisman.html

