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Waardevol en waardenvol
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Twee woorden, één letter verschil.
En beide passen bij het Kinderprogramma. Dat heeft waarde en is
gestoeld op waarden. Op internet
stond ergens: "Waarden zijn de dingen
die we als mens of als samenleving
belangrijk vinden. Waarden geven
richting en zin aan het leven. Het
zijn de dingen die er toe doen en
waarvoor we ons sterk maken."
Welke waarden passen dan bij
het Kinderprogramma? Welke zijn
voor u reden om mee te doen? Ik
noem er een paar, in alfabetische
volgorde: betrokkenheid, gelijkheid,
geloof, idealisme, mededogen,
medemenselijkheid, ontwikkeling,
ontplooiing, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid.
Mooie woorden. Maar woorden alleen
zijn niet genoeg. Pas als ze leiden tot
daden gaan ze echt leven, worden
ze realiteit. En dat is het hart van
het Kinderprogramma. Fijn dat u
meedoet!

Malawi, vluchtelingenkamp Dzaleka

De moeite waard

N

ee, we kennen ze niet bij name, de kinderen in het vluchtelingenkamp Dzaleka. En hun ouders ook niet. Het zijn er veel te veel.
Je zou er moedeloos van worden: duizenden kinderen die niets
te doen hebben, niet naar school kunnen. Velen ondervoed en verstoken
van medische zorg. Jongeren zonder enig perspectief, volwassenen zonder
inkomensmogelijkheden. Een overheid die zelf arm is. Uitzichtloos. Laat
maar zitten.
En toch. Er kwamen mensen die zich hier niet bij neer wilden leggen.
Vanuit de Broedergemeente in Malawi, en uit Duitsland. Samen maakten
zij plannen en voerden ze uit ook. Er kwam een 'Child Care Center', een
zorg- en onderwijsprogramma uitgevoerd door vrijwilligers, een dagelijkse
warme maaltijd voor alle deelnemertjes: 250 kleuters en 150 kinderen in
basisschoolleeftijd. Inmiddels is er een school, met een veelzeggende naam:
Light of Hope. Voor 600 kinderen.
Mooi dat zoiets gebeurt. Dat er mensen zijn die het gewoon gaan doen,
helpen waar geen helper is. En mooi dat er mensen zijn die mee gaan doen.
In Duitsland, in Nederland. Het vraagt veel: energie, geloof en geld. Maar het
is alle moeite meer dan waard. Omdat elk mensenkind de moeite waard is.
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Ewald Hunsel,
algemeen secretaris ZZg

Het ZZg is mee gaan doen. En -via het Kinderprogramma- u ook.
Samen dragen we bij aan leven dat waarde heeft. Aan mensen die
waarde hebben. Ook al kennen we ze niet.

Een kostbare operatie

DR Congo

Het weeshuis voor lichamelijk gehandicapte kinderen
bij de stad Uvira stond in de vorige nieuwsbrief. Vijf
kinderen uit dat weeshuis mochten in het naburige
Rwanda naar een ziekenhuis dat in orthopedische
operaties gespecialiseerd is.

Schoolspullen voor
Surinaamse kinderen

D

e armen worden armer en steeds meer mensen
worden arm. Dat is de ervaring van de diaconie van
de Surinaamse Broedergemeente in de afgelopen
jaren. De economische situatie is door het coronavirus

Foto: BDM

O

p de foto toont ds. Jacques Bya'unda van de
Congolese Broedergemeente trots het resultaat
van de pols/arm-operatie van twee jongens.
Beiden kregen een spalk en oefenen nu elke dag om hun
spieren en gewrichten soepel te krijgen. Zo te zien vinden
de jongens de aandacht maar zozo …
Voor een kind met nare brandlittekens op zijn hand bleek
operatie geen goede optie. Hij kon die hand nu goed
gebruiken en een operatie zou dat juist kunnen verslechteren.
Voor een meisje dat door vuur een oog verloor zou een
glazen oog kunnen helpen bij acceptatie in de dorpsgemeenschap, maar een geschikt oog bleek helaas niet
voorhanden.
En dan was er een jochie met een grote tumor in zijn
gezicht. Medicijnen daarvoor moesten uit Europa komen,
of het kind moest naar een oncologisch centrum in Kigali.
Hoe dit afgelopen is weten we niet. Het zou zomaar kunnen dat dit kind niet meer leeft, omdat de behandeling
uiteindelijk te kostbaar bleek ...

In 2021 hopen de mensen van het weeshuis weer met
vijf kinderen naar Rwanda te gaan voor een operatie.
Als de coronasituatie het tenminste toelaat. Zo’n soms
vrij eenvoudige operatie is van het grootste belang voor
het verdere leven van die kinderen en daardoor voor hen
enorm kostbaar. En de kosten? Die helpt u dragen, via uw
steun aan het Kinderprogramma.
Dank u wel!

Suriname

nog verder verslechterd en de nieuwe president kan daar
vooralsnog weinig aan doen.
De financiële ondersteuning die het ZZg aan de diaconie
geeft voor het kunnen uitvoeren van diaconaal werk is
keihard nodig. Daarvan bekostigt de diaconie maandelijkse
voedselpakketten met eerste levensbehoeften, onder
andere voor alleenstaande moeders zonder werk. En
daarnaast ook geschenkkaarten voor ruim 250 scholieren
(voor schoolspullen en schooluniform) en studiebeurzen
voor tien jongeren uit de armste gezinnen (schoolgeld,
school-spullen en buskosten).
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Uw bijdrage aan het Kinderprogramma helpt mee om
ook dit jaar zoveel mogelijk kinderen uit arme gezinnen
te ondersteunen in het naar school kunnen gaan.
Waardevolle steun, in alle opzichten!
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Een vakopleiding
voor elke tiener!
In Nederland moeten álle tieners naar school, in elk
geval tot hun zestiende; in Tanzania gaat slechts
een deel. En die hebben geluk want het is lang niet
vanzelfsprekend dat je mag doorleren.

Tanzania

die continue de eindjes aan elkaar moeten knopen. Als je
een meisje bent, weeskind; gehandicapt of tienermoeder,
dan zijn je kansen op vervolgonderwijs bijna nihil. Dan
tellen niet alleen de kosten van de middelbare school of
beroepsopleiding, maar is er ook sprake van achterstelling
en stigmatisering. Jongeren met een handicap en weeskinderen staan letterlijk aan de kant en hebben vrijwel
geen vooruitzicht op ontwikkeling en een baan. Veel
ouders vinden voor hun dochters een schooldiploma
onnodig. Meisjes worden in het huishouden ingezet tot ze
gaan trouwen. Als ze wel op school zitten en per ongeluk
zwanger worden moeten ze van school.
Het kan!
De Zwitserse zendingsorganisatie Mission21, waar het ZZg
mee samenwerkt, laat zien dat het wel kan. 200 jongeren
in en rond de grote stad Mbeya, wees, gehandicapt,
tienermoeder of meisje, krijgen de kans een praktische
beroepsopleiding te volgen bij een trainingscentrum van
de kerk. Ze worden timmerman, automonteur, kleermaker,
elektricien of hotelmedewerker. In de opleiding is aandacht voor inclusiviteit (iedereen is gelijkwaardig, heeft
dezelfde rechten) en persoonlijke kwaliteiten (jij hebt
waarde). Docenten worden daarin getraind, de gemeenschap wordt er ontvankelijk voor gemaakt en lokalen
en slaapzalen worden beter toegankelijk voor wie een
handicap heeft.

O
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ok al heeft de Tanzaniaanse overheid leerplicht
ingesteld t/m het tweede jaar voortgezet onderwijs, voor veel jongeren is het na de lagere
school afgelopen. Het is niet te betalen voor gezinnen

We doen het!
Naast het diploma krijgen de jongeren startgereedschap
om als kleine zelfstandige aan de slag te kunnen. Een
tweejarige opleiding met startpakket kost gemiddeld
€ 500. Het ZZg draagt dit jaar € 10.000 bij, deels
gefinancierd vanuit het Kinderprogramma. U draagt dus
daadwerkelijk een steentje aan bij aan de toekomst van
een jongere die nooit gedacht had een opleiding te kunnen
volgen. En dat is van grote waarde.
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Tanzania

Brief aan een baby-tweeling

Sierra Leone

Help, de school groeit

I

n het dorp Luawa Yiehun barst de middelbare school van
de Broedergemeente bijna uit z’n voegen. Ze kregen er
in korte tijd 100 leerlingen bij omdat ze formeel werden
erkend als 'nationale-examenschool'.
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Welkom op de wereld, kleine Agape en Abigairi! Jullie hebben al heel
wat meegemaakt in je korte leventje. Vlak na je geboorte moest je
het al zonder moeder doen. Die verloor bij de bevalling zoveel bloed
dat ze het niet overleefde.
Je vader wist niet hoe hij twee hulpeloze kleine baby’s moest voeden.
Met koemelk, of zo’n blik babymelkpoeder? Maar dat is hartstikke
duur. Hij probeerde van alles, maar het ging niet. Oma kon ook niet
helpen; die is te oud. Ten einde raad bracht je vader jullie naar de
missiepost in Kantembo, 20 kilometer verderop. Daar, zo had hij
gehoord, kunnen moederloze baby’s terecht. Daar weten ze hoe dat
moet.
En dat klopt. Er werd gauw een verzorgster geroepen. Die bekeek
jullie en stelde veel vragen. Toen werden jullie gewassen en kreeg je
je eerste flesje melk. En al gauw waren jullie diep in slaap.
Nu, twee maanden later, gaat het goed met jullie, zo hoorden we bij
het ZZg. Wat fijn! Jullie vader kwam op bezoek en bracht een beetje
geld mee voor jullie verzorging. We hopen dat hij vaker komt en geld
brengt. En anders zijn er gelukkig lieve mensen vanuit Nederland die
meebetalen, zodat er tot jullie tweede verjaardag voor je gezorgd kan
worden. En dan kunnen jullie hopelijk terug naar huis.
Agape en Abigairi, wij hopen dat jullie gezond opgroeien en wensen
jullie een gezegende toekomst!

Een diploma van zo’n school opent de weg naar Universiteit en Hoger Onderwijs en trekt dus extra leerlingen.
In twee jaar groeide de school van 300 naar 515 leerlingen.
De school staat goed bekend en ook moslimleerlingen
zijn welkom. En de school trekt veel meisjes aan.
Die moesten vroeger in de stad naar school en onder
dak, en kwamen dan nogal eens zwanger terug. Nu ze
dichter bij huis naar school kunnen, zijn er veel minder
tienerzwangerschappen.
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Zoveel extra leerlingen vragen natuurlijk extra lokalen,
docenten en dienstwoningen. Daaraan draagt het ZZG
bij samen met BWM, het 'Amerikaanse ZZg'. Via het
Kinderprogramma helpt u ook mee.

doen

geloven

Sinds 1793

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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