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HONGER

Misschien denk
je wel dat alle ar
me kinderen altij
honger hebben.
d
DAT IS NIET ZO HOOR . Ve
el kinderen die
arm zijn hebben
wel elke
ARM. Ze kunnen dan va dag te eten. Maar TOCH ZIJN ZE
ak niet naar scho
ol, hebben geen
eigen bed of spee
lgoed en geen kle
ren zonder gate
bijvoorbeeld. Sp
n,
onsorkinderen kr
ijgen op het Com
passionproject sowieso
ALTIJD EEN GEZONDE MAAL
TIJD.

Wat weet jij eigenlijk over armoede?
Er zijn vast een heleboel dingen die je
nog niet weet. Na het lezen van deze
pagina’s ben je weer een stuk wijzer!
en die in
Compassion helpt kinder
hulp van
de
Met
armoede opgroeien.
nen ze
kun
d
an
hun sponsor in Nederl
lp,
hu
medische
naar school, krijgen ze
g en extra lessen.
kleding, gezonde voedin
is een plek waar de
Het Compassion-project
gaan. Hier leren ze dat
kinderen graag heen
dat God van ze houdt.
ze belangrijk zijn en
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LEKKER DOUCHEN?

Wereldwijd heeft 64
% van de mensen
goede sanitaire mi
ddelen. Dat zijn ee
n wc,
een douche, een wa
stafel, enzovoorts.
In Nederland HEEFT
IEDEREEN dit, dus 100%.
Maar in arme lande
n hebben veel me
nsen
zulke dingen niet.
In Togo (in Afrika),
bijvoorbeeld, heef
t maar 11% van de
mensen een wc of
een douche! En de
rest? Tja, die moet
NAAR EEN RIVIER OF HET
BOS. Dan is het lastig om
schoon te leven
en worden kinderen
sneller ziek door
bacteriën.
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WEG MET DE ARMOEDE!
waren dit
DT als gevolg van armoede daalt! In 1990
Het aantal kinderen dat OVERLIJ
uurlijk
nat
er
r dit zijn
het er nog 17.000 PER DAG. Maa
er nog 32.000 PER DAG. Nu zijn
eraan om ARMOEDE
werken heel veel organisaties
nog steeds veel te veel! Daarom
T!
s krijgen op een MOOIE TOEKOMS
TE BESTRIJDEN, zodat alle kinderen de kan
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Soms gaan ki
rdienen
KEN. De ouders ve t
ER
W
N
TE
ze MOE
he
t
nie
ig geld dat ze
dan zo wein
ouden.
rh
de
nnen on
hele gezin ku
ook
de kinderen
Dus moeten
verdienen.
geld helpen
n
ren krijgen va
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M
OR
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hoolspullen
boeken en sc
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als dat nodig
is
kunnen. Het
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n
ze
ijk dat
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school gaan
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als ze groter
zelf niet
KUNNEN VINDEN en zijn.
even te
meer arm ho
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NIET NAAR SCHO

Tip!

OM
DIT ZIJN LEUKE WEETJES JE
TE VERTELLEN TIJDENS SION!
SPREEKBEURT OVER COMPAS

EVEN NAAR DE SPEELGOEDWINKEL

Wat heb jij op JE VERLANGLIJSTJE
staan als je jarig bent? Lego, een
spelcomputer, waveboard, tablet of
ﬁets? In de speelgoedwinkel kun je
je ogen uitkijken, er is ZO VEEL LEUKS!
Daar kun je je uren mee vermaken.
Maar hoe vermaak je je als je ouders
geen geld hebben om speelgoed
voor je te kopen?
Nou, arme kinderen weten daar
wel een antwoord op, ZIJ MAKEN HUN
SPEELGOED ZELF!
Van touw kun je een mooie bal maken,
van een oud blik een auto en een oude
ﬁetsband kun je met een stok vooruit
duwen. Slim, he!
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