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OEGANDA:

Helpt waar hulp het meest nodig is
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Als geneeslijke
ziektes
kinderlevens
blijven nemen…

Bedankt voor uw oprechte en doorlopende steun!
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Het Wereld Kinder
Fonds werkt aan
een nieuw weeshuis in OekraÏne

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.wereldkinderfonds.nl

Meer voedingsrijke rijst
voor kinderen in Malawi

H

onger kan leiden tot
situaties die wij ons
nauwelijks kunnen voorstellen, vanuit onze warme en
gezellige huizen. In een land
zoals Malawi waar 45% van de
kinderen onder de 5 jaar lijdt aan
de gevolgen van ondervoeding,
hebben mensen vaak alles over
om voedsel te vinden. Of sterker
nog, vervangers voor voedsel..
David Morrisson, directeur van
één van de projecten die wij ondersteunen in Malawi, vertelde
ons dat in de stad Tengani jonge
kinderen in de Shire rivier leliebollen oogsten. Deze bollen worden
gedroogd in de zon, gemalen en er
wordt een pasta van gemaakt die
wordt gegeten als hoofdmaaltijd.
De pasta smaakt verschrikkelijk,
maar is goed om een lege maag
mee te vullen totdat het weer
oogsttijd is.
Maar de ri‘met VOEDINGSvier waar
RIJKE RIJST
de bollen
VOORKOMen WE worden geONDERVOEDING
vonden zit
EN ONGELUKKEN ’ vol met kro-

kodillen die de levens van veel
kinderen eisen…

Ik ontvang veel brieven
waarin ik word gevraagd om
geld te doneren aan verschillende projecten. Helaas kan
ik niet aan al deze projecten
doneren. Hoe kan ik ervoor
zorgen dat mijn gift zo goed
mogelijk terecht komt?
Mw. De Boer, Utrecht

Leliebollen als vervanger
voor de hoofdmaaltijd.
Om te voorkomen dat kinderen
zulke risico’s nemen bij het zoeken
naar voedsel, hebben wij besloten
om duizenden rijstpakketten te
sturen naar kinderen in het gebied. Dit is speciaal verrijkte rijst
met vitamines die hen voorzien
van alle noodzakelijke voedingsstoffen om ondervoeding tegen te
gaan.
Ook hoeven kinderen hierdoor
hun leven niet meer te riskeren.
Namens de kinderen, bedanken
wij u voor het mogelijk maken
van deze verzending!

Wij begrijpen dat u in
deze moeilijke tijd veel
brieven met een verzoek
om een gift ontvangt. Wij
willen u niet overspoelen
met brieven, maar de
behoefte aan structurele
steun voor onze projecten is enorm. Daarom zijn
structurele donaties ook
zo belangrijk. We weten
dan op hoeveel steun we
kunnen rekenen en hoeven niet meer om giften
te vragen. Daarom sturen
we onze vaste donateurs
aanzienlijk minder brieven, waarmee we hen
op de hoogte houden
van onze projecten en
bereikte doelen.
Yvette Hogetoorn

lezers’brief

De eerste helft van 2012 ligt alweer bijna achter ons. Tot zover
is het een ware uitdaging om de kwaliteit van de steun die we
geven aan hulpbehoevende kinderen overal ter wereld, te kunnen
voortzetten.

lezers’brief

Yvette Hogetoorn, office
manager, beantwoordt
regelmatig vragen van onze
donateurs over ons werk en
onze fondsenwerving.
Mocht u vragen hebben, dan
kunt u contact met haar
opnemen op 023 557 4766,
door te mailen naar
info@wereldkinderfonds.nl
of door te schrijven naar
Stichting Wereld Kinder Fonds,
Siriusdreef 17-27, 2132 WT,
Hoofddorp.

Beste vriend,

Misschien bent u, zoals velen, ook getroffen door de gevolgen van
de financiële crisis. Omdat onze economie nog maar nauwelijks
herstelt, besef ik dat onze missie steunen moeilijker voor u kan
zijn. En omdat uw steun zo waardevol is voor ons, voel ik meer
dan ooit de behoefte om u te verzekeren dat wij efficiënt omgaan
met uw donaties. Ik verzeker u dat er met uw gift echt mensen
worden geholpen die in nood zijn. Mensen die werkelijk zorg
nodig hebben, zoals de patiënten in ons gezondheidscentrum in
Oeganda waarover u in deze nieuwsbrief leest.

Uw vragen
beantwoord

lezers’brief

Joseph Lam

ons werk
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Van de schrijver,
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visie

Ons Oegandese
programma in één
oogopslag

uitvoering

Oeganda:

Hulp in noodsituaties
> Ons gezondheidscentrum bevindt
zich in een gebied met een grote instroom van vluchtelingen. Wij streven ernaar om hen in noodsituaties
zo snel mogelijk van medicijnen en
andere medische zorg te voorzien.

Als geneeslijke ziektes
kinderlevens blijven nemen…

E

Oeganda

Hoofdstad: Kampala
4

Inwoners aantal: 34.509.200
Levensverwachting: 54
Kindersterfte:
128/1000 kinderen
28.7% van de bevolking
leeft onder de armoedegrens
Gemiddeld gaan mensen
korter dan 5 jaar naar school
Ontwikkelingsindex:
161 (van 182 landen)
Oeganda is één van de
armste landen in de wereld
*Bron: United Nations Development
Programme and World Health
Organisation

Deze moeder moest kilometers lopen om haar kind
voor behandeling naar de kliniek te brengen.

r is voor ouders niets erger
dan de dood van een kind.

De dood van een kind is altijd
oneerlijk. Maar stelt u zich eens
voor hoe een moeder zich voelt als
zij weet dat haar kind gered had
kunnen worden als ze geld had gehad voor medicijnen. Ze zal zich de
rest van haar leven schuldig voelen,
omdat ze niet in staat was om haar
lieve dochter de noodzakelijke medicijnen te geven en deze verschrikking te voorkomen.
In de landen waar wij wonen,
kunnen wij ons deze situatie niet
voorstellen. Terwijl we klagen over
de stijgende prijzen en belasting die
we moeten betalen, weten wij tenminste dat als er iets gebeurt met
onze kinderen, iemand deze kosten
hoe dan ook zal betalen. Iedereen
die in levensgevaar is, wordt behandeld.
Helaas is dit niet in alle landen ter
wereld het geval.
In landen zoals Oeganda is geen
zorgstelsel. Als je ziek bent en je de
behandeling niet kan betalen, dan
blijf je ziek… en misschien sterf je
zonder behandeling. De enige mogelijkheid om te worden behandeld
is door gratis medicatie en doktoren
te vinden. De realiteit is dat deze
niet op elke hoek van de straat te
vinden zijn.
Het is vanwege dit gebrek aan
medische zorg dat miljoenen kin-

deren ter wereld blijven sterven
aan ziektes die wél te genezen zijn:
malaria, tyfus, cholera, parasitaire
en besmettelijke ziektes…
Om de strijd tegen dit verschrikkelijke onrecht aan te gaan hebben
wij bij het Wereld Kinder Fonds
besloten om meer gezondheidscentra financieel te steunen. In
Oeganda ondersteunen wij, dankzij onze loyale donateurs, het
Panyandoli gezondheidscentrum in
de regio Bweyale. Dit bijzondere
centrum opereert volgens Europese
standaard en is het enige gratis
gezondheidscentrum in dit ontzettend arme gebied met meer dan
60.000 inwoners. Elke dag verzorgt
het centrum meer dan 80 patiënten,
vooral kinderen.
Zelfs als de doktoren het minimale
aantal medicijnen dat noodzakelijk is gebruiken, hebben ze vaak
nog medicatie te kort. “We hebben
een vast budget van 3.600 dollar
per kwartaal. Dit is niet veel, dus
daarom moeten we echt goed letten op de hoeveelheid medicatie

Amon Faith, 3 jaar, werd opgenomen
met een ernstige vorm van malaria.

Gloria wacht op de dokter in het
Panyandoli gezondheidscentrum.
die we verstrekken. De afgelopen
maanden hebben we te maken
gehad met meer patiënten dan normaal en ook is de wisselkoers van
de dollar gedaald. Als we de medicijnen kopen in Oegandese shillings
kan deze koers heel nadelig zijn.
Hoe lager de waarde van de dollar
wordt, hoe minder medicijnen we
kunnen kopen”, zegt Simon Opieto,
die het Panyandoli gezondheidscentrum leidt.
Mensen lopen
soms 50 kilometer om een
dokter te zien.
Omdat het
team van doktoren maar
klein is, moeten mensen soms meer dan een
uur in de rij staan. “Er is hier zoveel
werk te doen. Alle mensen die hier
komen hebben heel weinig geld. Ze
geven wat ze hebben, maar meestal
hebben ze helemaal niets te geven.
Miljoenen
kinderen
sterven
aan ziektes
die wél te
genezen zijn.

Soms bedanken ze ons voor ons
werk met een kip! We zouden graag
meer willen doen, vooral voor de
patiënten die lijden aan hele ernstige ziektes.”
Help ons om de levens van kinderen te redden die lijden aan geneeslijke ziektes. Samen lukt dat!

Betaalbare gezondheidszorg voor
iedereen
> Veel van onze patiënten kunnen
een behandeling in een lokale privékliniek niet betalen. Wij willen dat
deze mensen, die dringend medicijnen
nodig hebben, niet aan hun lot worden
overgelaten. Als ze bij ons komen om
te worden behandeld, verzorgen we
voor hen een bed met een klamboe.
Zij hebben meestal zelf wel een klamboe thuis, maar vaak maar één. Als
we deze zouden gebruiken, loopt hun
familie de kans om ziektes op te lopen
zoals malaria.
Ondervoeding tegengaan
> Bij Panyandoli is een aparte
afdeling gericht op ondervoeding. In
onze keuken wordt structureel tegen
de verschrikkelijke ziekte ‘honger’
gevochten. Dit is vooral nodig in een
gebied waar de bevolking bestaat uit
ontheemde families die maar heel
weinig hebben om te overleven.
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« Mijn naam is John Ochwo, en ik ben 19 jaar. Ik werd geboren
met een hartafwijking, maar de doktoren ontdekten dat pas laat
omdat ik weinig klachten had. Toen ik ouder werd verergerden
mijn klachten zodanig, dat een operatie noodzakelijk werd.
De operatie die ik nodig had was zo gecompliceerd dat we hiervoor geen chirurg konden vinden in Oeganda. De enige oplossing was om naar het buitenland te gaan. Omdat mijn ouders
erg arm zijn, konden zij zowel de reis, als de dure medicijnen
niet betalen. Mijn leven was eigenlijk al opgegeven, tot God mij
in contact bracht met het Panyandoli gezondheidscentrum.
Hoewel de doktoren in het centrum niet in staat waren om de hartoperatie zelf uit te voeren, gingen zij wel op zoek naar een geschikt ziekenhuis. Dat vonden ze in India. Mijn reis
werd betaald, de operatie en ook de bijkomende medische kosten. Nu klopt mijn hart weer
normaal en ben ik niet meer bang om dood te gaan. Ik kan de mensen die hun hart hebben
geopend en daarmee mijn hart hebben gered, nooit genoeg bedanken.»

John Onchwo, 19, Oeganda

u de kinderen

Portret van Carlota en
Francisco uit Mozambique

C

arlota en Francisco zijn
broer en zus en komen
uit een klein dorp in
Mozambique. Ongeveer twee jaar
geleden, toen hun moeder ziek
werd, verliet hun vader de familie.
Na een lange en pijnlijke ziekte
overleed hun moeder. De kinderen
hadden geen plek om naar toe te
gaan waar voor hen gezorgd kon
worden. Het enige familielid dat
ze hadden was een oom. Maar met
6 eigen kinderen, kon hij niet de
zorg voor nog 2 kinderen op zich
nemen.

Carlota – 12 jaar en Francisco – 8 jaar,
op de foto rechts met Doug Kendrick,
programma directeur van het Wereld Kinder
Fonds en Olinda Mugabe, onze lokale
programma directeur in Mozambique.
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Carlota en Francisco, toen
respectievelijk 6 en 10 jaar oud,
kwamen terecht in de straten van
de hoofdstad Maputo. Na bijna
9 maanden een vreselijk leven te
hebben geleid, werden ze gelukkig
gevonden door onze lokale
programma directeur: Olinda
Mugabe – te zien op de foto rechts.

Het Wereld Kinder Fonds
wil een nieuw weeshuis
openen in Oekraïne

H

et Wereld Kinder Fonds
steunt
het
Father’s
House, een weeshuis in
Oekraïne, al sinds 1996. In al die
jaren hebben honderden weeskinderen een huiselijke warmte
gevonden in één van de projecten
die wij ondersteunen.
In het Father’s House verwelkomen
we de kinderen in kleine groepen
(8 tot 12 kinderen), en elke groep
heeft een eigen afdeling in een eigen huis. Dit geeft hen het gevoel
dat ze leven in een familie in plaats
van in een weeshuis. Dit familiegevoel wordt versterkt door de
begeleiding van de afdelingen die
altijd bestaat uit een koppel - vader

Met veel liefde en geduld bracht
zij Carlota en Francisco terug
naar een leven zoals ieder kind
verdient. En het meest belangrijke:
de broer en zus vonden een
nieuwe familie waarbij ze samen
konden blijven en waar ze zich
prettig voelen. “Onze levens zijn
zo erg veranderd….”, zegt Carlota.
Ze vinden het allebei erg leuk
om naar school te gaan en willen
leraar worden. “Ik wil lesgeven in
Portugees en Franciso in wiskunde!
Dat is voor ons een kans om wat
terug te geven aan de gemeenschap,
na alles wat wij hebben ontvangen.”
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Wees niet bang om
structureel te doneren!

Y

vette Hogetoorn is
office manager bij het
Wereld Kinder Fonds.
Ze legt uit waarom structureel doneren, via automatische incasso, de meest
gemakkelijke en effectieve
manier is om ons te steunen.
Ook beantwoordt ze enkele
veelgestelde vragen.
Wat houdt automatische incasso
in?
Automatische incasso is een zeer eenvoudige transactie waarbij het Wereld
Kinder Fonds doorgaans elke maand,
of met een andere regelmaat die u
zelf aangeeft, een bepaald donatiebedrag van uw bankrekening afschrijft.

en moeder! Omdat de vraag naar
onze diensten groeit, moeten we
dringend een nieuwe unit bouwen
waardoor we nog 11 kinderen
kunnen opvangen.

Hoe kan ik een automatische
incasso aanvragen?

Op het moment zoeken we naar
een stuk grond in de buurt van de
hoofdstad Kiev, waar we dit nieuwe
huis kunnen bouwen. Ons doel is
om dit geweldige project volledig
te kunnen financieren met een
bedrag van €88.000,-.
EEN NIEUW HUIS OM 11
STRAATKINDEREN TE VERWELKOMEN IN EEN ZORGZAME
FAMILIE-OMGEVING

help

Een gelukkige familie voor
hun Father’s House

Dat is heel gemakkelijk. U hoeft alleen
maar op het machtigingsformulier op
de achterkant van deze pagina, uw
contact- en bankgegevens in te vullen.
Ook geeft u aan welk bedrag u iedere
maand wilt doneren en wanneer u wilt
dat de eerste incasso ingaat. Als u het
formulier compleet heeft ingevuld en
ondertekend (dit kost maar een paar
minuten!), stuurt u dit naar ons terug.

Een andere manier om automatische
incasso aan te vragen is telefonisch.
Wellicht bent u al eens door ons
gebeld met de vraag of u structureel
wilt doneren. Via de telefoon kunt
u ons simpelweg uw bankgegevens
doorgeven en het bedrag dat u maandelijks wilt doneren. U hoeft dan
helemaal geen formulier in te vullen
of ergens een handtekening op te zetten, maar u ontvangt wel een bevestiging van ons voor uw administratie.

En dan?
Zodra wij uw aanvraag ontvangen hebben, zetten wij de automatische incasso in werking. Wij nemen contact op
met uw bank en geven hen alle benodigde gegevens door of sturen hen een
kopie van het machtigingsformulier.

Kan ik een automatische incasso
stopzetten?
Een automatische incasso stopzetten is
gemakkelijk. Dan hoeft u alleen maar
te bellen naar het volgende nummer:
023 557 4766. Ook kunt u mij een
opzegbrief sturen met uw naam en
adres. Dan zullen we de automatische
incasso zo snel mogelijk stopzetten.
Als deze brief en een automatische
incasso elkaar kruisen, kan het gebeuren dat we deze incasso niet op tijd
kunnen stoppen. Maar u heeft altijd
controle over uw eigen incasso.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat
mijn bankgegevens niet worden
misbruikt?
Wij nemen alle wettelijke maatregelen
voor een zo veilig mogelijke transactie.

7

De bankgegevens van onze donateurs
worden in veilige bestanden bewaard
waar niemand bij kan, behalve onze
administratief medewerkers. Als u om
welke reden dan ook, vindt dat wij een
verkeerd bedrag van uw bankrekening
hebben geïncasseerd, dan storten we
dit zo spoedig mogelijk terug. Onze
taak is om onze donateurs en hun
loyale donaties te beschermen. U kunt
er zeker van zijn dat wij ervoor zorgen
dat de transacties zo veilig mogelijk
verlopen.

DONEREN VIA
AUTOMATISCHE INCASSO
IS GEMAKKELIJK EN VEILIG
VOOR ONZE DONATEURS

Voor minder dan een
boterham kunt u een kind
helpen overleven.
Voor € 1,50 kun je hier in Nederland een brood kopen. Daar is € 1,50 per week genoeg om
ervoor te zorgen dat een kind kan overleven. Door ons te steunen via een machtiging,
zorgt u ervoor dat een kind geen zorgen over de dag van morgen heeft.
Het enige dat u hoeft te doen is dit formulier invullen met uw persoonlijke gegevens en het bedrag dat u per
keer wilt doneren. Vervolgens kunt u hem terugsturen in bijgevoegde retourenvelop.
Het kost slechts een minuutje van uw tijd, wij doen de rest!

✂

M

machtiging

€ 6 per maand helpt één kind te voeden

Ja ik steun het Wereld Kinder Fonds per maand met een bedrag van:
€ 6,00 (€ 1,50 per week)

Girorekening of Bankrekening:

Ander bedrag: €____,___

Met ingang van: ___________(maand)____________(jaar)*
* het kan zijn dat de eerste incasso 1 maand later plaatsvindt

Voorletters / Naam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
Datum

■ man

■ vrouw

Handtekening

H1204

Geboortedatum
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