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Helpt waar hulp het meest nodig is

Doorbreek de
vicieuze cirkel
van armoede
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en steeds groter wordend
deel van ons werk bestaat
erg genoeg uit het ondersteunen van verschillende voedselcentra die voor duizenden
kinderen de enige bron van
voedsel zijn. Een van deze centra ligt in Buchanan, Liberia.
Liberia is door het conflict aan
de Ivoorkust de afgelopen maand
overspoeld met vluchtelingen.
Daardoor is het nog moeilijker
geworden om aan voedsel en
water te komen.
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Noodhulp van het
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Fonds aan Haïti
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Gelukkig hebben we met de
vele gulle giften die wij op
onze laatste oproep hebben
ontvangen, dagelijks extra levensreddend werk kunnen verrichtten.
Het aantal
kinderen dat
(…) WE
elke dag door
HEBBEN
ons geholpen
HET AANTAL
KINDEREN DAT wordt is toegenomen van
WE KUNNEN
300 naar 426!
HELPEN
VERHOoGd
VAN 300 naar
426 per dag!

De
maaltijden
die 6 euro

per kind per maand kosten, vormen voor onze 9 Liberiaanse
medewerkers een dagtaak. Deze
warme maaltijden, voornamelijk
rijst met vlees of vis zijn van groot
belang voor de kinderen omdat
het triest genoeg de enige maaltijd is die ze dagelijks krijgen.
De activiteiten van het Wereld
Kinder Fonds hebben ertoe
bijgedragen dat het aantal ondervoedde kinderen in het dorpje
Buchanan is afgenomen.
Bovendien zien we ook een
afname
van
het
aantal
kinderen dat aan het “Syndroom
van Kwashiorkor” lijdt.
“Afhankelijk van de ernst van de
ondervoeding, worden kinderen in
onze voedingscentra langzaam maar
zeker voorbereid op een calorierijk
dieet. Het is ongelooflijk mooi om
te zien hoe de kinderen reageren op
een maand complete voeding. Hun
huid begint weer te glanzen je ziet
het leven terugkomen in hun lichaam
en ogen!” zegt Andrew Perkins,
directeur van de voedingscentra
in Liberia.
De glimlach op de gezichten
van de kinderen is onze grootste
beloning!

Ik steun uw organisatie al
jaren maar ik denk dat ik te
veel brieven van jullie
ontvang. Ik krijg de indruk
dat een te groot deel van
mijn geld vooral wordt
besteedt wordt aan het
verzenden van deze
brieven. Ik wil graag dat
mijn gift volledig ten goede
van het kind komt. Hoe kan
ik daarvoor zorgen?
Dhr. A. I. Haarlem
De meeste effectieve manier
om ons te steunen is door te
geven via automatische incasso.
U ontvangt dan alleen nog onze
nieuwsbrieven waarmee we u
op de hoogte kunnen houden
van ons werk. Wel kunt u nog
een aparte brief van ons krijgen
in het geval van een grote ramp.
Een automatische machtiging
stelt ons in staat om onze activiteiten en bijbehorende uitgaven
beter te plannen. We hoeven
dan niet voor ieder project apart
een beroep op u te doen. Helaas
is uw gift nooit volledig aan het
kind te besteden omdat een
gedeelte voor dekking van de
kosten van de organisatie is. Ik
kan u verzekeren dat wij alles
doen om deze tot een minimum
te beperken.
Yvette Hogetoorn

lezers’brief
lezers’brief

Onze
voedselcentra
in Liberia

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,
Wegalaan 2, 2132 JC Hoofddorp.

lezers’brief

Beste donateur,
Stijgingen in de prijzen van benzine, tarwe en water. Er gaat geen dag
voorbij zonder dat we over prijsstijgingen horen. Ja, het leven wordt
voor ons allemaal steeds moeilijker. Toch hebben wij nog een dak
boven ons hoofd, voedsel en de liefde van onze familie en vrienden.
Stel je eens voor hoe het is voor mensen die minder dan een dollar
per dag hebben om rond te komen. Dat is iets meer dan 70 eurocent.
Zij worden ook geconfronteerd met deze steeds stijgende prijzen. Erger
nog, stel je het leven van een kind voor dat zijn ouders heeft verloren
en helemaal niets heeft?
In Nederland zal dit niet snel gebeuren. In Mozambique helaas wel,
daar worden miljoenen kinderen door een dergelijke tragedie
getroffen. Op pagina 4 en 5 kunt u hier meer over lezen.
Ons toegewijde team in Mozambique probeert zoveel mogelijk wezen
te helpen, maar dat is niet genoeg. Wij willen nog veel meer kinderen
helpen! Wilt u helpen die droom waar te maken?

ons werk

lezers’brief

uw gift

Joseph Lam

Uw vragen
beantwoord

lezers’brief
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T
De Republiek
Mozambique

Hoofdstad: Maputo
Aantal inwoners:
22,981,000
4

Gemiddelde levensverwachting:
51
Kindersterfte:
130 op 1000 geboren kinderen
45% van de bevolking heeft
toegang tot schoon drinkwater
Gemiddeld aantal
scholingsjaren: 8 jaar
Index van de menselijke
ontwikkeling: 172
(van de 177 landen)
Mozambique is een van de armste
landen ter wereld
* Bron:
Wereld Gezondheidsorganisatie

Een grootmoeder neemt
voedsel in ontvangst voor
haar kleinkinderen

ussen 1977 en 1992, was
Mozambique het toneel
van een vernietigende
oorlog. Donkere dagen waarin
bijna 1 miljoen mensen omkwamen en miljoenen anderen ontheemd raakten. In 1992 werd met
de Algemene Vredesakkoorden
van Rome de basis voor een tijdperk van stabiliteit in dit land in
Oost Afrika gevormd.
Toch al verzwakt door de 16 jaar
durende oorlog, werd Mozambique
vaak getroffen door natuurrampen
(droogte, overstromingen en orkanen) waardoor er steeds weer
opnieuw sprake was van voedselschaarste.
Vandaag de dag leeft het land in
een alarmerende staat van
armoede waarbij 80% van de
bevolking van minder dan
70 eurocent per dag moet
rondkomen. 		
In 2010 besloot de regering de prijs van brood met
30% en dat van elektriciteit
met 13% te verhogen en de
waarde van de eigen munt te
devalueren. De verhogingen zijn,
in combinatie met de stijgende
olieprijs, desastreus voor mensen
die toch al moeten vechten om
te overleven.Vooral kinderen zijn
slachtoffer.
In dit land met 23 miljoen inwoners, is ongeveer 12 miljoen
jonger dan 20. De gemiddelde
levensverwachting is 51 en veel
mensen die overlijden laten jonge
kinderen achter. Een gevolg van
de verschrikkelijke omstandighe-

den is dat 1 op de 6 kinderen
sterft voor zijn 5e levensjaar. Er
zijn maar 514 doktoren in een
land waar longontsteking, malaria en dysenterie vooral de jongste
inwoners treffen.

WEZEN MOETEN
NOODGEDWONGEN
LEREN OM VOOR
ZICHZELF TE
ZORGEN
Wezen moeten van jongs af aan
leren voor zichzelf te zorgen. De
gelukkigen vinden onderdak bij
familieleden. Onderdak dat zij
meestal weer ontvluchten om
te ontsnappen aan geweld en
slavernij.
Nadat wij als organisatie 5 jaar
in de hoofdstad Maputo aanwezig waren, zijn wij samen met
een lokale partner begonnen met
het opstarten van verschillende
noodhulp projecten. Nadat we
gezinnen
hebben
gevonden
die onder onze verantwoordelijkheid wezen willen opnemen,
geven we onmiddellijk prioriteit
aan hun opleiding: “Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat
de mensen die wij helpen zich uit de
situatie waar zij nu in zitten kunnen
bevrijden. Wij denken dat opleiding
daarvoor de enige manier is” zegt
Olinda Lugabe, verantwoordelijk
voor het programma Reencontro,
onze partner in Maputo.
We betalen voor uniformen,
vervoer en lesgeld. Daarnaast

geven we beroepsopleidingen aan
tieners om ze een vak te leren.
In dit uit voornamelijk platteland
bestaande land, leren we hen
kleermaken, schoenmaken en
lassen. We geven workshops die
ze de mogelijkheid geven om wat
te verdienen. Ze zijn bovendien
verzekerd van een baan zodra ze de
school hebben verlaten.
We hebben ook een voedselprogramma opgezet. Want het
is ondenkbaar dat de kinderen
met een lege maag naar school
gaan. Onze kinderen krijgen
een warme maaltijd per dag. We
leren ze hoe ze hun eigen groente
kunnen verbouwen en we volgen
ze zowel psychisch als medisch.
Onze vrijwilligers en verpleegsters
bezoeken de kinderen en hun

adoptiegezinnen regelmatig om
te kijken of er sprake is
van psychische of medische
problemen.
Getraumatiseerd door het verlies
van hun ouders en door het
jarenlange zwerven op straat,
hebben deze kinderen die alles al
kwijt zijn, solide bakens nodig om
zich aan vast te kunnen houden.
“Om de vicieuze cirkel van armoede
te doorbreken, is het belangrijk dat
we zoveel mogelijk kinderen toegang
tot onze programma’s geven. De
mogelijkheden zijn oneindig: de enige
grens die we hebben is financieel.
Daarom hebben we ieders gulheid
hard nodig” herinnert Olinda
Lugabe ons. “Ik wil iedereen
danken die heeft bijgedragen aan dit
geweldige project!”

“Ik verloor mijn ouders toen
ik pas zeven was. Twee jaar
lang hebben mijn zuster en ik
moeizaam kunnen overleven.
We verhuisden naar één van
mijn ooms. Hij was arm en wij
moesten werken op het kleine
stukje land dat hij had om de
familie van voedsel te kunnen voorzien. We moesten om 5 uur
in de morgen beginnen en werkten door tot zonsondergang.
Er was geen tijd voor school.
Ons leven begon te veranderen toen we mensen van het
Wereld Kinder Fonds ontmoetten, al snel konden we verhuizen
naar een plek die dichter bij de school in Maputo lag. We
konden wonen bij onze peetouders die heel aardig voor ons
zijn. Als ik klaar ben met de middelbare school wil ik een
lerarenopleiding gaan doen, en mijn zusje wil arts worden.
Ik dank God en de mensen die het Wereld Kinder Fonds steunen
en dit mogelijk hebben gemaakt.
Anifa, 14 jaar oud, Maputo (Mozambique)

Ons programma in
Mozambique in vogelvlucht
Maandelijks voedselprogramma
> Bijna 1.000 kinderen worden
geholpen met de maandelijkse
voedselpakketten. Ook leren ze hoe
ze hun land kunnen gebruiken om
hun eigen voedsel te verbouwen.
Doel is ervoor te zorgen dat ze
in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien.
Medische zorg thuis
> 500 gezinnen worden gesteund.
Dit zijn mensen die extra vatbaar
zijn voor bepaalde ziekte zoals
malaria en cholera.
Psychologische steun voor
wezen en gezinnen
> Doel van het psychologische
programma is getraumatiseerde
kinderen te helpen bij het
verwerken van hun verlies. Er zijn
zoveel kinderen die hun ouders en
familieleden hebben verloren.
Beroepsopleidingen
> Vooral de wat oudere kinderen
volgen beroepsopleidingen waar
ze verschillende beroepen kunnen
leren om zo betere vooruitzichten
op een baan te hebben.
Kleermaken, lassen, stofferen en
schoenmaken. Gedurende hun
opleiding verdienen zij al geld dat
helpt hun schoolgeld te betalen.
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de kinderen

Portret van Yonathan,
13 jaar, Ethiopie

Y

onathan is, zoals zoveel
kinderen die door ons
geholpen worden, een
wees. Zijn beide ouders zijn overleden en hij was al alleen op de
wereld toen hij nog maar 8 jaar
oud was. Veel kinderen die in deze
situatie verkeren gaan bij naaste
familieleden wonen. Yonathan
was daar geen uitzondering op, hij
ging bij zijn oom wonen.
Maar daar is de situatie niet
altijd wat men ervan verwacht.
Iedereen in huis wordt nog verder
beperkt in ruimte en er is een extra mond te voeden, om het nog
maar niet over het enorme gemis
van de ouders te hebben.
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Yonathan krijgt een medische controle
op school.

M

eer dan een jaar na de verwoestende
aardbeving die Haïti trof is de situatie
nog steeds verschrikkelijk voor veel
mensen. In Leogane, het episch centrum van de
ramp, moet een klein aantal weeshuizen de vele
kinderen opvangen die hun ouders en familie
tijdens de ramp zijn verloren.
Om ze te kunnen helpen, heeft het Wereld Kinder
Fonds een zending met noodhulp gestuurd. We
hebben potjes babyvoeding en kleding kunnen
verstrekken aan ongeveer 700 families die nog
EEN klein
steeds in de haastig opgeaantal
zette kampen wonen. Ook
WEESHUIZEN
hebben we de weeshuizen
MOET ZORGEN
kunnen voorzien van voeVOOR DE VELE
ding en kleren voor 160
KINDEREN DIE
kinderen, en hulpgoedeHUN OUDERS
ren geleverd aan meer dan
TIJDENS DE
1000 slachtoffers van de
RAMP VERLOaardbeving in het St Croix
REN zijn.
ziekenhuis.

Zijn verblijf bij zijn oom duurde
niet lang omdat hij de vele ruzies
over het eten, het schoonmaken
en de dagelijkse bezigheden simpelweg moest ontvluchtten. Hij
leefde vervolgens op de straten van

Guele, vechtend om te overleven.
Toen wij hem vonden, waren we
in staat hem te voeden. We hebben geprobeerd om in contact
met leden van zijn familie te
komen om hem zo weer van een
veilige en stabiele leefomgeving
te voorzien. Tot die tijd woonde
hij bij een van de leraren op een
basisschool dat ook een voedselprogramma voor wezen leidt.
Hierdoor kreeg hij naast een
fatsoenlijke maaltijd ook een
opleiding. Uiteindelijk lukte het
ons om zijn peetouders te vinden
en hem bij hen onder te brengen.
Zo kreeg hij naast een fatsoenlijke
maaltijd ook een opleiding. Hij is
dan ook dankbaar voor het feit
dat de hulp die we met uw steun
hebben gegeven dit mogelijk
heeft gemaakt.
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Noodhulp van het Wereld
Kinder Fonds aan Haïti
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de eenvoudige
manier van geven

D

oug Kendrick is al
10 jaar Programma
manager
bij
het
Wereld Kinder Fonds.
Hij vertelt waarom donaties via
een machtiging zo essentieel zijn
voor het Wereld Kinder Fonds.
Wat zijn de voordelen voor het
Wereld Kinder Fonds?
Het heeft verschillende voordelen
om op deze manier te steunen. Het
belangrijkste is dat het ons helpt
onze activiteiten beter te plannen.
Weten wat we elke maand aan
inkomsten kunnen verwachten
helpt ons onze activiteiten in het
veld beter te organiseren. Daarnaast
besparen we kosten doordat we
minder vaak een beroep op onze
donateurs hoeven te doen. Zo blijft
er meer geld over voor het redden
van kinderlevens.

Wat
zijn
de
voor de donateurs?

voordelen

Het geeft de donateur een goed

inzicht in hoeveel ze geven. Ik
denk dat het voor veel donateurs
makkelijker is om elke maand
een klein beetje te geven in
plaats van een hoog bedrag in 1
keer. Bovendien hoeven we niet
steeds een beroep te doen op onze
donateurs als ergens op de wereld
problemen ontstaan. Ook niet
onbelangrijk; met één telefoontje
kunt u uw machtiging wijzigen.
7

Is de machtiging aftrekbaar?
Het Wereld Kinder Fonds heeft van
de belastingdienst de ANBI status
gekregen. Dat betekent dat wij aan
de voorwaarden voldoen die vereist
zijn om als Algemeen Nut Beogende
Instelling te worden aangemerkt. Dit
betekent dat uw gift onder bepaalde
voorwaarden aftrekbaar is van de
belasting. Omdat dit afhangt van
uw persoonlijke situatie, raden wij
donateurs altijd aan om contact op
te nemen met hun belastingadviseur
of de belastingdienst zelf, zodat
u zich ervan kunt verzekeren of
uw gift in uw geval aan deze voorwaarden voldoet.

Hoe kan ik een machtiging
aan het Wereld Kinder Fonds
verstrekken?
Dat is heel eenvoudig. Het enige dat
u daarvoor hoeft te doen is een formulier (zoals u dat aan het eind van

DOOR UW
AUTOMATISCHE
INCASSO KUNNEN WIJ
MEER geld vrijmaken
voor het redden
van KINDERLEVENS

deze nieuwsbrief kunt vinden) in te
vullen met uw persoonlijke gegevens en het bedrag dat u per keer
wilt doneren. Het kost slechts een
minuutje van uw tijd om dit te doen
en hem te retourneren in de bijgevoegde retourenvelop – wij doen de
rest! Vergeet alstublieft niet dat een
afgegeven machtiging niet definitief is. U kunt het op ieder gewenst
moment wijzigen met 1 telefoontje
of door ons te schrijven.

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!

✂
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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
Geboortedatum

■ man

■ vrouw

Handtekening

Telefoonnummer
Datum
STICHTING WERELD KINDER FONDS
Wegalaan 2, 2132 JC Hoofddorp Tel: 023 557 4766 - Fax: 023 557 6589
www.wereldkinderfonds.nl - info@wereldkinderfonds.nl - Bankrekening : 98.99.55.184 - K.v.K nr : 41216312

