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Wat betekent het eigenlijk als je een sponsorkind bent? Weet jij dat?  

Welke hulp hebben kinderen die in armoede leven nodig? 

We vertellen je er alles over!

Kun je je voorstellen hoe het is als je in 
armoede opgroeit? Armoede is een heel 
ingewikkeld probleem. Het betekent dat je 
weinig of geen geld hebt, maar wat zijn de 
gevolgen daarvan?

 JE GAAT NIET NAAR SCHOOL, 
GA MAAR WERKEN
Kinderen die in armoede 
opgroeien, wonen in heel slechte 
omstandigheden. Hun huis is 
vaak een heel kleine plek, die van 
afvalmaterialen gebouwd is. Als er 
geen geld is, kun je niet naar school 
en veel kinderen moeten al op heel 
jonge leeftijd werken om wat geld 
voor het gezin te verdienen. Vaak is er niet 
genoeg geld om drie keer per dag te eten 
en geld voor nieuwe kleren, meubels en 
speelgoed is er al helemaal niet. 

 JIJ WORDT LATER OOK ARM
In sommige arme landen kost het niets om 

naar school te gaan, maar is het verplicht 

om nette kleren of schoenen te dragen op 

school. Als je die niet hebt, mag je dus niet 

naar school!

Bedenk je eens wat er gebeurt als je niet 

naar school kunt. Dat betekent dat je later 

als je volwassen bent, ook geen goede baan 

kunt krijgen. Je zult dan, net als je ouders 

nu, heel weinig geld verdienen. 

Hoe moet je dan een beter huis kopen of 
jouw kinderen naar school laten gaan? Dat 
lukt niet, waardoor jij en jouw kinderen 
later nog steeds arm zijn. 

 JOUW LEVEN WORDT BETER!
Arme kinderen voelen zich dan ook 
vaak heel slecht. Ze denken dat 
ze niets waard zijn, omdat ze zo 
weinig hebben en hun toekomst 
er zo slecht uit ziet. Armoede zegt 
eigenlijk tegen een kind: “Met 
jou wordt het ook niets, net als 
met je vader en moeder.” Daar 
moet iets gebeuren dat ervoor 
zorgt dat de toekomst voor deze 

kinderen anders wordt dan het leven dat zij 
en hun ouders nu leiden. En dat is precies 
wat er gebeurt wanneer een kind in een 
Compassion-project wordt opgenomen en 
een sponsor krijgt! 6

Op het Compassion-
project leren kinderen 

“Ik ben mooi” 

IK BEN EEN SPONSORKIND… 
EN NU?

B COMPASSION



17

sb

NR 03 December 2014

LICHAMELIJKE HULP
Kinderen krijgen gezonde 

maaltijden, inentingen zodat 
ze niet ziek worden, ze leren 

over hygiëne en kunnen op het 
project sporten en spelen.

KINDEREN LEREN GOD KENNEN
Op het project krijgt iedereen een kinderbijbel en leren de kinderen dat Jezus van hen houdt omdat ze bijzonder zijn!

WELKE   HULP   KRIJG JE
ALS JE EEN SPONSORKIND BENT?

JE BENT DE MOEITE WAARD!
Het is belangrijk om te leren dat 
je bijzonder bent. “Ook al zijn je 
omstandigheden slecht, jij bent 
mooi!” Dit leren de kinderen op 
het Compassion-project. En is 
het soms lastig om met situaties 
om te gaan? Hier leren kinderen 
hoe ze dat moeten doen.

GELD
Doordat voor sponsorkinderen school en extra’s betaald 
worden door de sponsor, 
houden ouders wat geld over. 
En soms geven sponsors een 
extra gift aan hun 
sponsorkind, waar iets 
van gekocht kan worden 
dat het hele gezin kan 
gebruiken. Zoals een fiets of meubels.

ANNIQUE (9): 
“IK WIST NIET 

DAT COMPASSION 
ALLE KINDEREN EEN 

KINDERBIJBEL GEEFT. IK VIND 
HET GOED DAT ZE ZO OVER 
GOD LEREN, WANT GOD VINDT 
IEDEREEN BELANGRIJK.”  

Arme kinderen 
denken vaak dat ze 

niets waard zijn.
NAAR SCHOOL
Het is super belangrijk om naar 
school te gaan, hier leer je alles 
wat je nodig hebt om later werk 
te vinden. Compassion betaalt het 
schoolgeld en alles wat nodig is 
om naar school te gaan, zoals 
een schooluniform en boeken. 
Op de dagen dat de kinderen naar het 
Compassion-project gaan, krijgen ze extra 
lessen en hulp bij hun huiswerk zodat ze 
goede cijfers kunnen halen.


