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Achterop
Wie al in zijn jeugd achterop raakt
heeft vaak zijn leven lang te maken
met moeilijke omstandigheden. Geen
schoolopleiding, geen ontwikkeling,
geen perspectief op de arbeidsmarkt,
geen geld, geen mogelijkheden.
Met een beetje ondersteuning is
dat soms te voorkomen, een beetje
geld kan soms wonderen doen.
Daar is het Kinderprogramma voor
bedoeld: dat kinderen de kans krijgen
naar voren te stappen, zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden en tot
waardevolle volwassenen kunnen
uitgroeien.
Deze Nieuwsbrief vertelt u waar we
kinderen die kans kunnen geven, mede
dankzij u. Want de euro’s die u bijdraagt
aan het Kinderprogramma komen goed
terecht. Lees het zelf.
Namens al die kinderen zeg ik tegen u:
bedankt!
Aart Schalkwijk,
Algemeen secretaris ZZg
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Zuid-Afrika

Muziek maken loont!
Een ‘selfie’ uit Zuid-Afrika laat een groep enthousiaste kinderen uit Baziya zien
die leren om trompet te spelen. Hun leraar is Lance Wilson, een jonge knul uit de
brassband van Tyrone Hitzeroth, bevlogen musicus uit de Broedergemeente.

L

ance, uit Port Elizabeth, is een van de jonge vrijwilligers die samen met
Tyrone weekenden en vakantiedagen opoffert om op diverse plaatsen
in het uitgestrekte Zuid-Afrika kinderen aan het trompetspelen te
krijgen. Het dient een hoger doel dan muziek alleen. Door het samen
musiceren ontwikkelen die kinderen (jonge kerkleden van 12 tot 18 jaar in
afgelegen dorpen en stadswijken) kwaliteiten die ze ook in hun dagelijks leven
nodig hebben: doorzettingsvermogen, discipline, zelfvertrouwen en respect
voor elkaar. ‘Dat zijn belangrijke waarden’, schrijft Tyrone. ‘Jongeren die
dit door hebben, slagen meestal ook in het leven en zijn een rolmodel voor
anderen’.
Al enkele jaren steunt het ZZg het werk van Tyrone Hitzeroth en zijn jonge
musici. En het werkt. Een jongen uit een arme buurt wist met steun van Tyrone
op een goede particuliere school te komen en is nu professioneel musicus. En
dat terwijl zijn ouders zeiden dat hij het niet hoefde te proberen omdat dat
voor hun soort mensen toch nooit zou lukken…
De helft van alle reiskosten betaalt de band zelf. Het Kinderprogramma helpt om
muziekinstrumenten te financieren voor de beginnende blazersgroepen. En zo helpt
u mee om kinderen in Zuid-Afrika muziekles én levensles te geven.

Ta n z a n i a

Kansrijk? Doorleren!
Knud Knudsen is een Deense zendeling
(zo’n echte, met een lange baard)
die al lange tijd in een uithoek van
Tanzania werkt namens de Deense
Broedergemeente.

Janneth Makunga zat
in Mavo 2 toen haar
ouders uit elkaar
gingen. Haar vader is
alcoholverslaafd en
niet in staat voor zijn
gezin te zorgen. Haar
moeder ging met drie
jongere kinderen bij oma
wonen en Janneth kon niet langer
naar school. Via Knud en ZZg kreeg ze
de kans door te gaan en inmiddels zit
ze in het eerste jaar van de PABO. Dat
een meisje het goed doet op school
is op het afgelegen platteland heel
bijzonder en we gunnen het Janneth
van harte om te slagen.
Raphael Kanoni
vroeg Knud om hulp.
Zijn vader verliet zijn
moeder en liet haar
met zes kinderen
achter. De Mavo
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K

nud voelt zich nauw betrokken
bij het opleiden van jongeren
uit arme gezinnen, zodat zij
kunnen slagen in de maatschappij
en een voorbeeld zijn voor anderen.
Jongeren die bewijzen zich in te zetten
voor school en met goede cijfers
slagen begeleidt hij persoonlijk en
steunt hij financieel zodat zij kunnen
doorleren op de middelbare school en
op het HBO of de universiteit.
Het ZZg is enthousiast hierover en
helpt Knud met het bekostigen van
de opleiding van vijf jongeren die
hij onder zijn hoede genomen heeft.
Ze werken hard aan hun toekomst
en zijn dolblij met de kans die ze
krijgen. Op hun pasfoto’s is dat niet
direct zichtbaar, maar bij officiële
foto’s hoort in Tanzania nou eenmaal
een heel serieus gezicht. De steun en
aanmoediging van Knud werpt zeker
zijn vruchten af:

en Havo heeft Raphael met steun van
Knud met goede cijfers afgerond. Hij
wacht nu op een plaats op het HBO.
Ondertussen helpt hij met lesgeven in
een weeshuis.
Ignatus Mkonga
is wees. Hij heeft
alleen zijn oma nog,
maar die kan zijn
schoolopleiding niet
betalen. De eerste
periode middelbare
school wist Ignatus
zelf bij elkaar te verdienen door verschillende baantjes. Toen klopte hij
aan bij Knud die hem in zijn huis
opving. Na de Mavo die hij met heel
goede resultaten afrondde doet hij
nu Havo/Vwo. Dat gaat hem vast ook
lukken.
Sajen Msagala
Zijn ouders
verdwenen tien
jaar geleden in
Congo door de
burgeroorlog.
Hij woonde daarna
met een broertje en een zusje bij
een oudere zus en haar gezin, totdat
dat financieel niet meer kon. Sajen

deed Havo/Vwo met goede resultaten,
ging in dienst en gaat nu doorleren
aan het HBO. Succes jongen!
Alfred Sailanga
(een van acht
kinderen, vader
overleden) rondde
met goed gevolg
zijn middelbare
school af, stroomde
door naar de High
School in Namanyere en gaat studeren
aan de universiteit in Dar es Salaam.

Stuk voor stuk zijn het
succesvolle en veelbelovende
jonge mensen.
Mede dankzij steun van het
Kinderprogramma krijgen zij
de kans om hogerop te komen.
Mede dankzij u dus.
Bedankt!

Palestijnse Gebieden

Anders,
maar niet
minder
Star Mountain is een onderwijscentrum vlakbij Ramallah
(op de Westelijke Jordaanoever) waar kinderen en jongeren
met een verstandelijke (en vaak ook lichamelijke) beperking
begeleid worden.

H

et doel: onderwijs op maat, leerlingen stimuleren
om zich te ontwikkelen, zodat zij een zinvolle
plaats vinden in de maatschappij. De hulp die Star
Mountain aanbiedt is heel divers. Bijvoorbeeld onderwijs aan
kinderen met autisme, o.a. in een peutergroep waar kinderen
met en zonder handicap met elkaar leren omgaan. Er is een
school voor speciaal onderwijs met drie niveaugroepen waarin
leerlingen een eigen leerprogramma volgen. Voor jongeren
tussen 15 en 25 jaar zijn er beroepsopleidingen: land- en
tuinbouwtechnieken, verzorging van vee, ambachtelijk werk,
huishoudelijk werk en naaien. Alles is erop gericht om thuis een
zinvolle bijdrage te leveren en de kans op werk te vergroten.
Verder ondersteunt het trainingscentrum lokale organisaties en
scholen waar kinderen met een handicap naar toe gaan.

Foto’s: Mirjam de Jong

Kansen bieden
Star Mountain wil graag laten zien dat ‘hun’ kinderen vorderingen kunnen maken en zich ontwikkelen. Dat kinderen met
een handicap kunnen opbloeien door goede begeleiding en
training.
Zoals Qais, een jongen van vier die het Cat Syndroom heeft
(een chromosoomafwijking die hem doet huilen als een kat).
Qais is ook lichamelijk gehandicapt en was niet in staat tot
interactie met anderen, kon niet bewegen en niet spreken.
Hij volgt nu een speciaal programma om basale vaardigheden
onder de knie te krijgen. Hij loopt en kruipt inmiddels, herkent voorwerpen en spreekt eenvoudige woorden. Qais krijgt
intensieve begeleiding en leert in allerlei trainingsvormen
zijn vaardigheden verder te ontwikkelen.

Nora heeft een milde verstandelijke beperking en problemen
in het rechterdeel van haar lichaam. Ze sprak geen Arabisch
maar alleen Duits, aangezien ze een aantal jaren in Duitsland
woonde. Star Mountain besloot haar met speciale trainingen
Arabisch te leren en haar cognitieve vaardigheden verder
te ontwikkelen. Met succes, Nora kan nu in het Arabisch
communiceren met haar klasgenoten. Ze heeft een plekje
gekregen op een gewone school, maar wel met individuele
ondersteuning van een therapeut. Haar vader die als handelsman werkt en haar moeder die employee is zijn er blij mee.

Star Mountain organiseerde afgelopen jaar de kunsttentoonstelling Ala Araseef: 40 schilderijen en tekeningen, gemaakt
door mensen met een handicap. Veel officials en vertegenwoordigers van instellingen werden uitgenodigd en kwamen
de kunstwerken bewonderen. Het event had een duidelijke
boodschap: mensen met een beperking kunnen net als
anderen heel creatief zijn en iets moois maken. Zo’n boodschap is belangrijk in een cultuur waar voor mensen met een
handicap weinig aandacht is.
Star Mountain wil graag nog meer leerlingen opnemen en
groepen naar leeftijd gaan indelen. Ook werkt men aan een
voorschool, zodat ook heel jonge kinderen een plek kunnen
krijgen.
Dat rondom Ramallah kinderen met een beperking terecht
kunnen bij Star Mountain en daar kunnen opbloeien is prachtig.
Dat u daar via het Kinderprogramma aan meewerkt, ook.
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Suriname

Voorsprong door de voorschool
Als kinderen in het binnenland al jong leren om Nederlands
te verstaan en te spreken, dan doen ze het daarna beter
op school. Dat is het principe achter het ontstaan van
voorscholen in de districten Marowijne en Brokopondo.

K

inderen van twee tot vier jaar die thuis alleen hun
eigen lokale taal spreken, leren op de voorschool
spelenderwijs Nederlands. Dat dat waardevol
is, is de afgelopen jaren ruimschoots bewezen: de voorschoolkinderen doen het op de basisschool beduidend
beter dan kinderen die met alleen Aucaans of Saramaccaans
binnen komen. Scholen zijn blij met de komst van nieuwe
kleuters die wél begrijpen wat de juf zegt. De leerkrachten
helpen de voorschoolleidsters dan ook graag. Ook de ouders
zien progressie: het kind zingt liedjes in het Nederlands en
gebruikt Nederlandse woorden in plaats van lokale.
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Pecunia
Lastig is de financiële situatie van de voorscholen. Overheidssubsidie krijgen ze niet, hoewel daar hard voor
gelobbyd is, en het is moeilijk om zelf voldoende geld bij
elkaar te krijgen, zeker nu het economisch slecht gaat.
Ouders geven aan een hogere ouderbijdrage echt niet te
kunnen betalen. De inschrijvingen begonnen al terug te
lopen. Het ZZg is daarom bijgesprongen en betaalt een
deel van de kosten: educatieve materialen, vergoedingen
en training voor de leidsters.
Een goede start op school kan latere schooluitval voorkomen en is daarmee belangrijk voor je hele leven. Dat
de voorscholen in Marowijne (2 in Moengo, 1 in Ricanaumofo) en in Brokopondo (Brownsweg) hun werk kunnen
voortzetten is daarom van groot belang. Via het Kinderprogramma draagt u daaraan een steentje bij.

Schoolspullen

Het Kinderprogramma verleent steun aan ZZg-projecten
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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Alleenstaande moeders zijn er heel veel in Suriname en velen daarvan
hebben geen werk. Dan is het sappelen om kinderen groot te brengen.
De armoede groeit in Suriname en de diaconie van de kerk doet wat ze kan,
maar heeft zelf weinig financiële middelen. Het ZZg springt bij zodat de
diaconie in elk geval 200 kinderen uit zulke gezinnen bij de start van het
nieuwe schooljaar een waardebon van 200 SRD/ e 25 kan geven voor
schoolspullen. Via het Kinderprogramma helpt u mee om dit te bekostigen.
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