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Niet alle kinderen groeien op in
gelukkige omstandigheden.
Staat je wieg op het afgelegen
platteland ergens in Afrika, dan is de
kans groot dat je in armoede opgroeit.
Raak je je ouders kwijt door oorlog
of ziekte dan ben je overgeleverd aan
de goedheid van mensen om je heen.
Een operatie voor een te verhelpen
lichamelijke beperking kan pas als er
geld is.
Veel kinderen moeten dagelijks
opboksen tegen een moeilijke situatie
waar zij niets aan kunnen veranderen.
En toch zie je ze lachen. Da’s knap.
En zo zijn kinderen, meestal vrolijk.
Wat je bij blijft, is een intens
gelukkige lach op zo’n kindergezicht
als hun situatie ten goede verandert.
Als ze naar school kunnen, er genoeg
eten is, een dokter die kan helpen,
een nieuw veilig thuis.
Laten we dat mogelijk maken.
U en wij.
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Blijven lachen!

Palestijnse Gebieden

Trotse filmpjes van
Star Mountain leerlingen

D

it voorjaar moesten de kinderen van Star Mountain maandenlang thuis
blijven vanwege het coronavirus. Alle scholen waren dicht en ook het
trainingscentrum vlakbij Ramallah voor kinderen met verstandelijke
en fysieke beperkingen moest de deuren sluiten. Een moeilijke situatie voor
deze kinderen, die houden van regelmaat en voorspelbaarheid: "Ik wil naar
school, waarom mag ik niet?"
Voor de docenten was het ook ingewikkeld. Hoe kun je met deze leerlingen
digitaal onderwijs toepassen? Ze vonden een oplossing in filmpjes waarin ze
oefeningen lieten zien met alledaagse voorwerpen. De ouders oefenden dat
dan met hun kind en met een filmpje lieten ze zien hoe het kind bezig was.
Al die filmpjes en foto’s van trotse kinderen kwamen op de Facebookpagina
van Star Mountain en dat bleek enorm stimulerend voor de leerlingen.
Inmiddels mogen ze weer naar Star Mountain toe en dat vinden ze natuurlijk
het allerfijnst. Ze kunnen daar in hun eigen tempo leren wat in hun
vermogen ligt. Van zelfstandig eten en aankleden tot vaardigheden als
tellen en schrijven. Van spraaktherapie tot huishoudelijke training en van
fysiotherapie tot leren werken op het land. De docenten van Star Mountain
zijn goedopgeleide professionals.
Het ZZg ondersteunt het werk van Star Mountain al jarenlang.
Uw bijdrage aan het Kinderprogramma helpt mee om deze bijzondere
kinderen een kans te geven zich te ontwikkelen. Hartelijk dank!

Smakelijk eten - 1
In het Midden-Amerikaanse Honduras ondersteunt de
kerk een voedselprogramma voor ondervoede kinderen
onder de Miskito’s, een inheems volk dat woont in het
grensgebied met Nicaragua.

H

goed voedsel en goed water, is de belangrijkste
oorzaak.
Lokale mensen zorgen met wat steun vanuit de kliniek
zelf voor de uitvoering van het voedselprogramma. Ze
doen de administratie, de boodschappen, het koken
en het uitdelen. En dat loopt goed. In drie dorpen,
Ahuas, Krupunta and Barra Patuca, krijgen daardoor
ongeveer 100 jonge kinderen elke dag een gezonde en
voedzame maaltijd voorgezet. En die gaat er graag in!
Via uw steun aan het Kinderprogramma helpt u mee om
de Miskito-kinderen gezond te houden.
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et initiatief is in 2016 opgezet door de
gezondheidskliniek in Ahuas, die op deze
manier de hoge kindersterfte in deze arme
regio probeert terug te dringen. Van elke 1000
levendgeboren kinderen sterven er namelijk 22
voor ze vijf jaar zijn. Ook de moedersterfte is hoog
(per 100.000 levendgeboren kinderen sterven 120
moeders). Een zwakke gezondheid door gebrek aan

Honduras

Ook in Tanzania krijgt een groep kwetsbare kinderen
op dit moment een extra maaltijd. Het gaat om dakloze
straatkinderen in de stad Sumbawanga, in het zuidwesten
van Tanzania.

Z

ij mogen normaliter twee keer per week
komen eten in Peter’s House, een weeshuis
van de kerk, en voor de rest bedelen ze
op straat hun kostje bij elkaar. Op zich triest
genoeg, maar in normale omstandigheden weten
ze zich daarmee net te redden. Maar sinds er
door de coronaregels van de overheid veel minder
mensen op straat zijn in Sumbawanga lukt het deze
kwetsbare kinderen niet meer om aan voldoende
eten te komen. De medewerkers van het weeshuis
willen de
straatkinderen
graag helpen
aan eten,
maar hadden
daarvoor geen
budget. Extra
giften vanuit
Denemarken
en het ZZg
maakten het
mogelijk.
De € 2.500
van het ZZg
komt o.a. uit
het Kinderprogramma.
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Smakelijk eten - 2

Tanzania

DR Congo

Opgroeien in een oase van rust
Wie ‘Congo’ hoort, denkt al gauw
aan burgeroorlog, etnische onlusten,
de ebola-epidemie en corruptie.
Maar gelukkig gebeuren er ook
goede dingen.

A

an de rand van de stad Uvira
is in 2015 een weeshuis
gebouwd voor 60 kinderen in de
leeftijd van 4-16 jaar. Veelal hebben
deze kinderen hun ouders verloren
door de burgeroorlog en ziekte.
Opvallend is dat de weeskinderen
allemaal een lichamelijke handicap
hebben. Het tehuis kwam tot stand
door samenwerking tussen de
Broedergemeenten van Denemarken
en Oost-Congo. De plaatselijke kerk
draagt haar steentje bij in de vorm van
praktische hulpverlening en pastoraat.
Het weeshuis is een oase voor deze
kwetsbare kinderen; velen zijn getraumatiseerd door de
ellende die zij al op jonge leeftijd moesten meemaken.
Dan is het fijn dat er nu een 'thuis' is waar ze geborgenheid ervaren.
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Groeien in het Licht
Het weeshuis bestaat uit vijf verschillende huizen, elk
bewoond door een groep van 12 kinderen. Een 'mama'
neemt de dagelijkse zorg op zich: de kinderen worden
gevoed, gekleed, lichamelijk verzorgd en gaan naar de
school die op het terrein van het weeshuis staat.
Er is een kleine gezondheidskliniek, maar niet alle
medische zorg kan daar verleend worden. In het
naburige Rwanda is een ziekenhuis dat gespecialiseerd
is in orthopedische operaties. Vijf kinderen zijn daar nu
tijdelijk om geopereerd te worden. Zo’n operatie is van
enorme betekenis. Als ze hun hand of arm of benen (weer)

kunnen gebruiken gaat er een nieuwe wereld voor hen
open. De kinderen gaan naar school, wat heel belangrijk
voor hen is. Maar ook de kerk speelt een belangrijke rol
in hun ontwikkeling. Elke zondag gaan de kinderen met
hun verzorgers naar de kerk. Wie ooit een Afrikaanse
kerkdienst heeft bijgewoond, weet: daar wordt uitbundig
gezongen, gedanst en muziek gemaakt. Via de Bijbelse
verhalen leren de kinderen wie Jezus is en wat hij voor
mensen betekent. Zo mogen zij ook op het geestelijk vlak
groei ervaren. Anders gezegd: zij mogen groeien in het
Licht.
Evaringen
Ana, Selemani, Asukulu en Tantine wonen in het weeshuis.
Hun leven is er beter op geworden, vinden ze.
Ana (12 jaar) zegt: "Hier zijn we allemaal gewoon 'mensen'
en geen mensen met een handicap."
Selemani (12 jaar) merkt op: "Ik kon weer naar school en
daar ben ik heel blij mee. En ik ga vaak voetballen met
mijn beste vriend, Janrier."
Asukulu (11) is bijzonder dankbaar dat hij weer een 'mama'
heeft, die naar hem omziet. Zijn ouders stierven in de
burgeroorlog toen hij een jaar of 7 was en daarna overleed
ook zijn oma. Sindsdien woont hij in het weeshuis.
Voor Tantine (12) betekent het leven in het tehuis heel
veel: "Ik ben hier een kind zoals ieder ander kind. Op
school kan ik leren, maar ook zingen, dansen en lezen
met mijn nieuwe vriendin Esta."
Via het Kinderprogramma helpt u mee om deze
kinderen in Congo toekomst te geven. Dank u wel!
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Suriname

De Voorschool voorkomt achterstand

I

n Suriname, en met name het
binnenland, is het Nederlands
niet meer zo vanzelfsprekend.
Kinderen die thuis hun eigen
taal spreken, komen daarmee op
achterstand. Lessen op de basisschool
worden in het Nederlands gegeven.
Maar als dat thuis niet of heel
weinig gesproken wordt, ontstaan
er problemen. Vierjarigen worden
geconfronteerd met een taalbarrière
en een taalachterstand. Leerlingen
halen daardoor lage cijfers en er
is een hoog aantal zittenblijvers.
Voorschoolse educatie kan daar
verandering in aanbrengen.
Achterstand minimaliseren is het
doel. Voorscholen doen zinvol werk
en ze zijn levensvatbaar, maar
hebben wel financiële zorgen.
De lonen van het personeel zijn door

de overheid vastgesteld, maar die
overheid geeft (nog) geen subsidie
voor dit werk. De ouderbijdrage
moest flink verhoogd worden en dat
is een risico.
Brede ontwikkeling
In de acht voorscholen in Brokopondo,
Marowijne en Boven-Suriname staat
een brede ontwikkeling van peuters
hoog in het vaandel. Cognitieve- en
motorische vaardigheden oefenen
gebeurt aan de hand van thema’s.
Kringgesprekken, boeiend vertellen,
in groepjes werken, spelletjes doen,
liedjes zingen, verhalen voorlezen,
muziek en expressie zijn middelen
om peuters uit te dagen om hun
vaardigheden verder te ontwikkelen.
En natuurlijk mogen ze ook spelen.
Het ZZg neemt een deel van de
kosten op zich van het educatiemateriaal en de training en
vergoeding voor de leidsters.

thuis blijven. Deze maatregelen
zijn zeker van invloed geweest op
de ontwikkeling van de peuters van
de voorscholen. Een paar maanden
stilstand haal je niet zomaar in.
Bovendien is het de vraag of ouders
de eigen bijdrage voor de verloren
maanden alsnog betalen. Laten we
maar hopen dat alles weer gauw
normaal wordt. In het belang van de
peuters en hun leidsters.

Maatregelen overheid
Door Covid-19 waren ook de
voorscholen tijdelijk gesloten en
moest iedereen zoveel mogelijk

Uw steun helpt mee om de
Voorscholen te laten draaien.
En de kinderen zeggen daarvoor,
in het Nederlands: Dank u wel!
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Peuters in Brokopondo,
Marowijne en Boven-Suriname
leren spelenderwijs Nederlands en
basisschoolvaardigheden dankzij
voorschoolse educatie. Zo kunnen
deze kinderen een goede start gaan
maken op de basisschool.

Tanzania

Naar school, natuurlijk?

doen

geloven

Sinds 1793

nodig is. In afgelegen, arme gebieden
is onderwijs vaak de enige poort
naar een beter leven. Via lokale
partnerorganisaties (veelal de kerk)
komt de hulp ook echt terecht bij
kinderen die het nodig hebben én die
tonen verder te willen komen.
En het mooie is dat jongeren die zelf
zo’n studiekans kregen en daarna een
goed inkomen gingen verdienen op
hun beurt kinderen in hun omgeving
naar school gaan helpen.
Elke gefinancierde schoolopleiding
is een druppel in het water, die kan
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W

ees- en kwetsbare kinderen
een schoolopleiding bieden
is waarschijnlijk de beste
manier om hun de kans te geven
zich aan armoede te ontworstelen.
Het ZZg ondersteunt daarom van
harte projecten die dit mogelijk
maken, of het nu gaat om de lagere
school of middelbare school, een
eenvoudige vakopleiding of een
studie voor begaafde jongeren.
Schoolgeld, boeken, schooluniformen
en schoenen, medische verzekering,
verblijf in een schoolinternaat,
reiskosten – zo concreet is wat er

uitgroeien tot een grote kring.
Het Kinderprogramma draagt
daaraan bij.

Het Kinderprogramma verleent steun aan ZZgprojecten die direct ten goede komen aan kinderen:
onderwijs en vakopleidingen, eten en onderdak,
gezondheidszorg en sociaal welzijn. Veel projecten
zijn meerjarig en dankzij het Kinderprogramma
kan het ZZg steun hiervoor garanderen.
Het ZZg werkt samen met partnerorganisaties in
ontwikkelingslanden, meestal via de kerk. Alle
kinderen worden geholpen, zonder onderscheid.
Want ieder kind telt.
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