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“Het bestrijden van de armoede
en het onrecht is onze missie,
zodat elk mens het leven mag
ervaren als een zegen, met
bijzondere aandacht voor
vrouwen en kinderen”.
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Lopende projecten en de code te vermelden bij steun
Code Project
Algemene werking
10000 Tearfund werking
10010 Waar meest nodig
10012 TF Youth werking
100% gesubsidieerde projecten
41001 DGD, Burundi 2016‐2021 (80% gesubsidieerd, zie code 71002 voor uw steun)
Tijdelijk Overzees Personeel
25000 Algemeen fonds voor TOP'pers
25ew Ondersteuning Willika Engel
25rd Ondersteuning Ando en Elke Rakotonomenjanahary‐D'Hulst
25vdv Ondersteuning Louis en Anne Marie Van de Voorde‐Trappeniers
25vh Ondersteuning Hilde Vlaminckx
25yv Ondersteuning Théo en Irene Yaméogo‐Vleugels
Ontwikkelingsprojecten & Humanitaire noodhulp
70021 Nurture Rural Child Project, Oeganda
70022 Doctors for Life, Democratische Republiek Congo
70025 Foundation El Shaddai, D.R.Congo
70026 Anaikatti Community College ‐ India
71000 Algemeen Fonds
71001 Roma hulp, Servië
71002 Gezondheidsprogramma ICCM, Burundi
71003 Baladarshan, India
71007 Tuinbouwproject BEM, Brazilië
71008 Ziekenhuis Paam Laafi, Burkina Faso
71009 Waterpompenproject Timoty, Madagaskar
71011 Gezondheidsproject Vidas Associacion, Peru
71012 Weduwenproject VEM, Brazilië
71037 Microkredieten algemeen
71060 Hopitaly Vaovao Mahafaly, Verpleegsterstage, Madagaskar
71068 Lepradorp, kindertehuis, en oogkliniek Velemegna, India
71069 Hopitaly Vaovao Mahafaly, Madagaskar
73000 Algemeen kinderprojectenfonds
73003 Project Samaria, Burkina Faso
73015 Mobiele Klinieken Paam Laafi, Burkina Faso
73016 Pãn Bila project, Burkina Faso
74081 Studiefonds voor meisjes, Oeganda
77000 Algemeen noodhulpfonds
77019 Noodhulp Oeganda ‐ irrigatieproject
77053 Noodhulp Syrië
Kinderadoptieprogramma's
72000 Ondersteunend kinderadoptiefonds
72001 Groepsadoptieprogramma met BEM, Brazilië
72002 Adoptieprogramma met CREED, Oeganda
72003 Adoptieprogramma met CSS, Bangladesh
40/40 Jubileumproject 40/40

Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt
u een fiscaal attest en krijgt u 45% terug van de
belastingen.
Een attest wordt automatisch bezorgd na het verstrijken van het
boekjaar.

Geachte donateur en lezer,
Cécil Van Maelsaeke,
algemeen directeur Tearfund

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen te bedanken die op
de een of andere manier bijgedragen hebben aan de Warmste Week van Studio
Brussel ten voordele van Tearfund. De verschillende acties hebben samen 3.426,16
euro opgebracht voor Tearfund. De opbrengst gaat naar een vormingsproject
van Hilde Vlaminckx in Madagaskar en naar noodhulp in Syrië. Hartelijk dank.
Als overdenking hebben wij gekozen om stil te staan bij enkele belangrijke vragen
van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog over armoede, zoals de vraag
“Wat beweegt ons tot engagement tegenover mensen in armoede?” en “Hoe
aanvaardbaar is het bestaan zelf van armoede?”. Het zijn belangrijke vragen,
waarop de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken een
antwoord geformuleerd hebben.
Robert Blondeel die vele jaren als Tearfund zendeling gewerkt heeft in Madagaskar,
is net terug van een opvolgingsmissie en vertelt ons graag hoe het waterpompenproject een grote zegen betekent voor de plaatselijke dorpen rond Mahatsara.
U kunt een pomp adopteren en zo meehelpen aan het redden van kinderen.
Lees zeker het verslag van Robert.
We willen ook verslag uitbrengen van ons innovatief project in Zuid-Soedan.
Met het project hebben we gewerkt aan het versterken van de rol van lokale
geloofsgedreven actoren voor humanitair werk. Vaak worden de inspanningen
van kerken en kerkgebonden acties over het hoofd gezien door de internationale
actoren en is samenwerking en wederzijdse versterking afwezig. Ons project heeft
de verschillende groepen samengebracht via trainingen en capaciteitsversterking.
Voetballiefhebbers kunnen op blz. 10 informatie vinden over de voetbaltornooien
die onze jongerenafdeling Tearfund Youth en Sportquest organiseren. Via sport
worden ook enkele projecten mee ondersteund. Er kunnen nog ploegen inschrijven.
Graag ook uw aandacht voor het thema van onze Tearfund-zondag, die dit jaar
opnieuw doorgaat op de eerste zondag van mei. Maak kennis met het thema voor
dit jaar via de verschillende artikelen en we hopen u hiermee warm te maken om op
Tearfund-zondag aandacht te schenken aan ons werk onder de meest kwetsbaren
in de maatschappij.
Veel leesgenot en een warme oproep tot verdere steun.
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Armoede
Deze tekst is ontstaan als antwoord op vragen van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog aan
de verschillende levensbeschouwingen in ons land. Met dank aan Ignace Demaerel, die samen met de
Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken in ons land de tekst heeft geschreven.
1. Wat beweegt ons tot engagement tegenover mensen in armoede?
Zorg voor de armen is een belangrijk thema
voor een christen, of hij nu katholiek, protestants
of evangelisch is, of van enige andere kerk. Het
is voor hem een opdracht van God zelf, en men
vindt deze terug zowel in het Oude als het Nieuwe
Testament. God is zelf de verdediger van de zwakken,
de kwetsbare wezen en weduwen (Psalm 68:6).
“Wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker,
maar wie zich over een arme ontfermt, eert Hem”
(Spreuken 14:31). En in het Nieuwe Testament
identificeert Jezus zichzelf ook met de zwaksten:
“Wat je voor de minsten van de mijnen (niet) gedaan
hebt, heb je voor Mij (niet) gedaan” (Mattheüs
25:40, 45), refererend naar de ‘zes werken van
barmhartigheid’. Naar de zwakken omzien is geen
vrijblijvende optie, maar een indringende opdracht.
In de zorg voor de armen komt er voor een
gelovige christen een extra dimensie bij: waar God
in het spel komt, wordt deze opdracht op vier
gebieden dieper en dwingender.
(1) Het joods-christelijke mensbeeld dat erachter
zit, doet op zich al een sterk appél. De arme is
door God gelijk geschapen, naar Zijn beeld, en
zijn menselijke waardigheid is in niets minder dan
iemand die ‘het gemaakt’ heeft. Er is geen ‘lot’
of karma waardoor hij onvermijdelijk arm en
vertrapt moet zijn. Misbruik maken van de zwakheid
van de arme is een ernstige zonde.
Liefdadigheid mag daarom nooit neerbuigend zijn.
(2) De opdracht komt van God Zelf en kan niet
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straffeloos genegeerd worden. Het is geen
menselijke regel, maar een gebod van hogerhand.
Zoals je tegenover de zwakke medemens staat, zo
sta je ook tegenover God. (3) De motivatie moet ook
dieper gaan: je kan geen centje of briefje geven ‘om
je ervan af te maken’. Als iemand dit zonder liefde
doet, heeft het voor God eigenlijk geen waarde
(volgens het hooglied van de liefde in 1 Korinthe 13:3).
Ook als je aalmoezen geeft om indruk te maken
op mensen, is dit compleet naast de kwestie
(Mattheüs 6:1-4). Echte hulpverlening is jezélf
geven. (4) Hulpverlening kan niet beperkt worden
tot enkel materiële voorziening. Materiële armoede
is niet het ergste: er bestaat ook emotionele,
relationele en spirituele armoede. De oorzaken
van materiële armoede liggen meestal dieper.
De mens is niet alleen lichaam en ziel, maar ook geest.
De mens die ‘van God los’ is, raakt vervreemd
van zijn ‘ware ik’, vervalt in velerlei verslavingen,
ontspoort. Eten, onderdak en kleding geven is stap
één. Het is zelfs vernederend voor een mens in
nood als iemand hem enkel geld aanbiedt.
De arme weer helemaal rechtop helpen, hem
zijn (gevoel van) waardigheid teruggeven, is de
holistische en personalistische benadering die
duurzaam effect heeft. Daarom is voor een christen
hulpverlening intrinsiek verbonden met het delen
van ‘de blijde boodschap’, zonder dit laatste op te
dringen of als voorwaarde te stellen.

2. Hoe aanvaardbaar is het bestaan zelf van armoede?
Er zullen in deze wereld altijd armeren en rijkeren
zijn, al is het alleen al door het verschil in talenten,
werkkracht en inzet. Er zijn ook vele factoren die
buiten de eigen keuze of mogelijkheden liggen.
Armoede is onaanvaardbaar wanneer ze schrijnend
en levensbedreigend is, omdat dan het leven
zelf aangetast wordt en de menselijke
waardigheid ondermijnd wordt. Maar ook wanneer

ze veroorzaakt wordt door onrecht, door bewust
misbruik en uitbuiting, of het nu door individuen
gebeurt of via ‘legale’ onrechtvaardige structuren.
Er is op zich trouwens niets fout aan wanneer sommigen (heel) rijk geworden zijn: het kan voor hen
een prachtig instrument zijn om er veel goeds mee
te doen.

3. Wat is binnen onze visie de plaats en de functie van empathie, emancipatie, diversiteit?
Hoe kan zich deze visie vertalen in praktisch handelen t.a.v. mensen in armoede,
die al of niet op ons beroep doen?
Hulpverlening is op haar best wanneer ze persoonlijk
en doorleefd is. Het directe, vrijwillige en spontane
‘omzien naar je naaste’ in je eigen omgeving
spreekt altijd sterker dan de ‘professional’ die het
doet omdat hij ervoor betaald wordt. Een mooi
ideaalbeeld is voor een christen dat van de eerste
kerk waar de gelovigen alles gemeenschappelijk

hadden zodat onder hen niemand iets tekortkwam
(Handelingen 2:45; 3:32-37): het delen gebeurde
spontaan, uit het hart en gaf de arme weer een
gemeenschap waar hij bij hoorde. Professionele
hulpverlening zal zeker ook nodig zijn, waar er
gaten vallen in de spontane solidariteit, maar kan
of mag deze nooit vervangen.

4. Welke elementen in het gangbare beleid en in de economische verhoudingen zijn in strijd
met de ethische principes van elk van onze levensbeschouwingen en welke alternatieven
hebben we voor te stellen?
De overheid heeft een belangrijke rol te spelen
op gebied van armoedebestrijding, aangezien
armoede een maatschappelijk fenomeen is.
Hoewel we nooit de individuele verantwoordelijkheid
kunnen uitwissen, zijn er toch teveel structurele
factoren en onrechtvaardige patronen die armoede
veroorzaken en in stand houden: het is nooit de
schuld van een individu alleen. Er is niet alleen
liefdadigheid nodig, maar ook rechtvaardigheid
en billijkheid, door een structurele aanpak en het
voortdurend bijsturen van de wetgeving, bijv. door
mechanismen van herverdeling. Aangezien een
overheid neutraal moet blijven en zich enkel kan
beperken tot algemene en materiële hulpverlening,
is haar rol altijd beperkt. ‘Faith based’ organisaties
blijken het op het veld beter te doen dan neutrale.
’Neutrale zorg’ heeft geen gezicht. Kerken kunnen mensen die ‘onderaan’ beland zijn, weer een
geestelijk houvast bieden, een gemeenschap,

nieuwe hoop en geloof geven. Zij kunnen ook
veel beter vrijwilligers mobiliseren en netwerken
creëren. Het zou ook niet juist zijn als alle burgers
armoedebestrijding zouden afschuiven op ‘de
staat’ en de eigen verantwoordelijkheid aan de
kant zetten.
Een overheid hoeft armoedebestrijding dus niet
allemaal zelf te organiseren, omdat ze te ver van
mensen af staat en onpersoonlijk werkt. Ze moet
eerder een gezond kader en klimaat creëren voor
burgers en organisaties (het ‘middenveld’) die
hier gepassioneerd voor zijn, om dit voor hen
mogelijk te maken. Het is efficiënter wanneer de
overheid dit uitbesteedt en financieel ruimte creëert,
en daarbij de levensbeschouwelijke pluraliteit
respecteert. Het ondersteunen van initiatieven die
het sociale weefsel versterken – het gezin en de
familie op de eerste plaats – is waarschijnlijk de
beste preventieve maatregel van allemaal.
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Proper water
druppelt de dorpen binnen.

Verslag door Robert Blondeel
Het was een voorrecht om opnieuw in Madagaskar te zijn van 22 november tot 22 januari.
Vier jaar geleden moesten we jammer genoeg terug naar België komen omwille van de gezondheid van
Christine. Het was fijn om te zien dat het project Timoty zeer goed wordt verder gezet door Tranquillin
en Nirina, een Malagassisch koppel. Het waterpompenproject is een grote zegen voor de streek. Sinds
de start in 2013 zijn er reeds 183 pompen geplaatst in verschillende dorpjes. Het is zó belangrijk dat de
dorpsbewoners zuiver water hebben i.p.v. vervuild water uit een open put of uit de rivier. Nooit vergeet
ik wat een dokter me een aantal jaren geleden zei. In het dorp waar er pompen waren geplaatst, was na
één jaar tijd, het aantal zieken, vooral onder de kleine kinderen, merkelijk verminderd. En dit was volgens
hem het gevolg van het proper water! Wat doet dat deugd om te horen! Nooit vergeet ik dat!
We proberen om 1 pomp per 10 gezinnen te
geven. Voor iedere pomp wordt een verantwoordelijke
aangesteld voor het onderhoud én het proper
houden rondom. De pompen worden geplaatst
op een betonnen voet, zodat het rondom geen
modderpoel wordt. Omdat men blootsvoets loopt,
zijn er zo minder infecties aan de voeten mogelijk. Een afvoerkanaaltje zorgt ervoor dat het water
kan weglopen. Daardoor zijn er minder muggen…
en dat betekent: minder malaria. Door het plaatsen
van een afsluiting rond de pomp kunnen er geen
kippen, varkens, enz. bij en zijn er ook geen
uitwerpselen, die dan aan de onderkant van de
emmer blijven plakken en die je meeneemt naar
je hutje.
Voor en na het plaatsen van de pompen wordt er
vorming gegeven rond algemene hygiëne,
het belang van proper water, handen wassen…
Alles wordt waar mogelijk gedaan in samenwerking
met plaatselijke christenen of christenen van
naburige dorpjes. Zo wordt er reeds een deur
geopend voor het evangelie - wat een zegen!
Water komt het dorp binnengedruppeld via de
pompen en tegelijkertijd komt het evangelie er ook
binnengedruppeld.
Enkele druppels betekenen niet veel…
maar vele druppels vullen een emmer.
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Ben jij bereid om ook je “druppel” bij te dragen in
deze regio? Doe je mee om een waterpomp te
adopteren?
Het totale kostenplaatje voor 1 pomp is 300 €.
Daarin is inbegrepen: het materiaal, het maken
van de pomp in eigen atelier, de plaatsing, een
betonnen voet, afvoerkanaal en omheining.
Na het plaatsen van jullie pomp krijg je een
pompnummer met een foto van de gezinnen erbij
toegestuurd.
Bedankt in naam van hen die nu proper water hebben.
Ik, ondergetekende verklaar hierbij 1 pomp van 300 € te willen adopteren:
Naam :..............................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................
0 --- Ik betaal eenmalig op onderstaande rekening, of
0 --- Ik betaal maandelijks 25 € gedurende 12 maanden.
Rekeningnummer Tearfund: BE 41 4539 1900 0110 met vermelding van “mijnpomp/code 71009”
Strookje versturen naar Tearfund, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde of info@tearfund.be

Robert Blondeel
EEN HART VOOR ZENDING --- ben je 17 of ouder in 2021…

Inleefreis Madagaskar van 5 juli tot 30 juli 2021.
Meer info bij Robert Blondeel: madagascar.robch@gmail.com

TEARFUND YOUTH TREASURE HUNT

Download de (GRATIS) app op je smartphone
- via de Play store (Android) ““youth”
- via de QR-code
- via www..youth.be
Open de app en TFY Treasure Hunt toelaten de locaae van je toestel te openen.
Kies je locaae via de “vind de Topz” buuon
- selecteer
via de provincie of special buuon & kies een locaae
selec
Lokaliseer de schat & GO!
via de buuon “lokaliseer de schat”. Bepaal je startposiie via “Mijn locaae”.
Start je wandeling via “navigeren” (gebruik de Google maps app)
Gevonden?!
De schat bevindt zich in een cirkel van +/- 5m rond je einddoel. Lees de tekst aan de buitenzijde van de
bidon goed en spoor het verborgen paswoord op. (Zo maak je kans op een Nintendo Switch).
Ga terug naar de app en voer je gegevens en paswoord in via de “Gevonden” buuon.
Maak een (groeps)foto en stuur die door via de QR-code op de bidon. Schrijf je ervaringen op in het
logboekje in de bidon. Neem een Topz mee naar huis voor je collecce.
Houd onze website/facebook/instagrampagina in het oog voor “SPECIALS” waarmee je prachhge prijzen
kan winnen! Veel succes!
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Bridging the gap
(de kloof overbruggen)

HET VERSTERKEN VAN DE ROL VAN GELOOFGEDREVEN ACTOREN
IN HUMANITAIR WERK IN ZUID-SOEDAN
Verslag door Annelyse Mary
In 2018 deed de federale regering een oproep voor een project in het kader van ‘Innovatie’ – een project
dat vernieuwing kan brengen in de humanitaire sector. Tearfund zette een grootse samenwerking op om
dit bijzondere project tot stand te brengen. Dit project liep van oktober 2018 tot eind december 2019.
Het doel van het project was om de effectiviteit, de kwaliteit en de
impact van humanitaire acties door lokale geloofsactoren (LGA’s)
te verbeteren. Dit doel was gebaseerd op de erkenning dat LGA’s een
essentieel onderdeel vormen van een eerste en blijvende respons in
humanitaire situaties en dat ze een breed en diep bereik, autoriteit
en een continuïteit van aanwezigheid hebben ver voorbij de vele
internationale en zelfs nationale organisaties. Dit laat LGA’s toe om
de meest kwetsbaren te bereiken.

Bridging the Gap workshop
Ondanks de cruciale rol van LGA’s in de humanitaire respons, worden
ze vaak over het hoofd gezien door de bredere humanitaire
sector en andere actoren. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend,
maar het was duidelijk dat capaciteitsontwikkeling een van de belangrijkste gebieden was die nodig waren om de kwaliteit en integratie
van LGA’s in de humanitaire gemeenschap te verbeteren en
de kennis en het begrip van geloofsactoren in hun gemeenschappen
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in staat te stellen humanitaire
interventies vorm te geven en te
verbeteren.
Er werden drie soorten van training
in humanitaire vaardigheden gegeven voor de LGA’s, waardoor de
kennis en vaardigheden van
LGA’s werden vergroot om bij
te dragen aan een effectieve
humanitaire respons. Onderwerpen die aan bod kwamen, zijn:
humanitaire principes en normen,
projectcyclusbeheer, logframes,
ontwikkeling van voorstellen,
donorrapportage, clustercoördinatie, monitoring en evaluatie,
verantwoording van begunstigden, bescherming en financieel
beheer.
De Humanitaire Vaardigheden
training werd bijgewoond door
60 personeelsleden die 12 LGA’s
vertegenwoordigden en acht
LGA’s kregen ook subsidies om
noodhulpprojecten uit te voeren
als onderdeel van dit programma.
Activiteiten omvatten WASH
(water & hygiëne), gendergerelateerd geweld, onderwijs,
voedsel-zekerheid en levens-

onderhoud, onderdak en NonFood Items en vredesopbouw.
In totaal werden meer dan
13.000 begunstigden bereikt
door deze lokale geloofsactoren.
De resultaten toonden aan dat de
projecten een verschil maakten
voor de mensen die in deze
gebieden wonen. In Aweil was
een katholieke LGA bijvoorbeeld
in staat om met christelijke en
moslimgemeenschappen samen
te werken om het probleem van
gendergerelateerd geweld onder
de aandacht te brengen. Vrouwen
van de Islamitische Vrouwengroep verklaarden dat ze wisten
dat Gendergeweld wijdverspreid
was, maar dat ze geen ruimte
hadden om het te bespreken
totdat het project door de LGA
was ingesteld. Een vrouw vertelde
hoe de sensibilisatie haar had
geholpen: ‘Een meisje vluchtte
naar mijn huis vanwege gedwongen huwelijken. Ik moest haar
naar het politiebureau verwijzen
om haar zaak te melden en dat
was mogelijk na het volgen van de
workshop over Gendergeweld,
georganiseerd door de LGA. ”
Voor de WASH-projecten was
een van de islamitische LGA’s in
staat om een latrine te herstellen
die was gevestigd naast de
moskee en die werd gebruikt door
de bredere gemeenschap en
marktverkopers en ze bouwden
ook een extra latrine bij een nabijgelegen school, die voorheen de
latrine van de moskee moesten
gebruiken.
Betrokkenheid met lokale actoren
is van oudsher top-down, van
internationale NGO tot nationale

NGO tot lokale gemeenschap. In
de loop der jaren is er met tussenpozen gewerkt aan het vergroten
van de capaciteiten van lokale
actoren, zodat zij beter kunnen
samenwerken met de internationale actoren. Er is echter zeer
weinig moeite gedaan door deze
internationale actoren om de rollen,
sterke punten en waarde van de
lokale actoren beter te begrijpen.
Een tweede belangrijk aandachtsgebied bestond erin om in contact
tekomenmetseculierehumanitaire
besluitvormers (VN-agentschappen, regering en INGO’s) in ZuidSoedan en hen te begeleiden
door een proces van reflectie,
betrokkenheid bij het bewijsmateriaal en toekomstgericht
denken over de rol van LGA’s en
religieuze overtuiging en praktijk
in humanitaire respons.

Bridging the Gap workshop
Er werden twee workshops
geloofsgeletterdheid en netwerksessies
/
koppelingsworkshops georganiseerd waarin
LGA’s
en
humanitaire
actoren werden samengebracht.
Het was duidelijk dat seculiere
agentschappen vreesden voor het
werk van LGA’s met verschillende

geïnterviewden die bezorgdheid
uitten over de aard van de hulp
die door LGA’s werd geboden.
Een algemeen aanvaarde angst
was of ze onbedoelde schade
kunnen veroorzaken door de
humanitaire principes niet te
volgen en geen humanitaire
normen te bereiken. Dit project
heeft een repliceerbaar en schaalbaar evidence-based model
gecreëerd dat beschikbaar zal
zijn om effectieve ‘wederzijdse
betrokkenheid’ met geloofsactoren mogelijk te maken.
Het model ondersteunt zowel
de betrokkenheid van geloofsactoren bij het humanitaire
systeem als ook de betrokkenheid
van de humanitaire gemeenschap
bij geloofsactoren - een tweerichtingsmodel. Uiteindelijk zijn het
niet alleen LGA’s die capaciteitsopbouw nodig hebben, maar
humanitaire actoren die hun
capaciteit en begrip nodig hebben,
gebouwd op waarom en hoe met
LGA’s te werken. Gehoopt wordt
dat dit model zal worden overgenomen door de uitvoerende
agentschappen, evenals andere
actoren die niet bij dit project zijn
betrokken, en dat deze tweerichtingsdialoog, wederzijds leren
en een beter begrip van de
waarden van andere actoren
inderdaad de brug zullen slaan
tussen lokale actoren en de
grotere humanitaire actoren,
zowel INGO’s als donoren.

INzicht
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Voetbal Tornooi
Serie!

Let’s
Go!
WINTER
CLASSIC
Genk
29/02/2020
Michiel Jacobs

michielJacobs1999@gmail.com

SUMMER
CLASSIC
Gent
01/05/2020
Kevin Verstraeten

kevin.verstraeten@sportquest.org

TEARFUND
YOUTH CUP
Brugge
09/05/2020
TFYouth

tfyouthcup@tfyouth.be

Inschrijven kan vanaf 15 november 2019
via tfyouth.be en sportquest.be
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V.U. Cécil Van
Maelsake Groenstraat 19
1800 Vilvoorde

Tearfund zondag
staat dit jaar in het teken van
Recht op onderwijs

In België geldt de leerplicht.
In onze Belgische grondwet
staat dat elk kind recht heeft op
onderwijs. Om dit te garanderen,
is er de leerplicht. In veel ontwikkelingslanden, vooral ook in
Afrika, is basisonderwijs echter
nog lang geen realiteit.
Volgens een rapport van de
Verenigde Naties hebben nog
steeds 58 miljoen kinderen
wereldwijd geen toegang tot
onderwijs. Slechts 50% van alle
vluchtelingenkinderen gaat naar
school. 278 miljoen kinderen
hebben moeite met lezen en
schrijven, ondanks onderwijs.
De kwaliteit van het onderwijs
moet daarom beter worden.
Investeren in onderwijs is de
beste investering die we kunnen
doen voor de kinderen. Op die
manier geven wij hen kansen
op een hoopvolle toekomst.
Het is belangrijk om dit te blijven
onderlijnen. Onderwijs is niet
enkel de sleutel voor de
ontwikkeling van het kind,
maar ook van de samenleving.
Tearfund heeft gelukkig al veel
bereikt op het gebied van
onderwijs:

• In de voorbije jaren konden
wij dankzij de hulp van velen
een tiental nieuwe scholen bouwen in Afrika en in Indonesië.
• We konden dankzij uw steun
honderden
kinderen
naar
school sturen in Bangladesh,
Brazilië, Burkina Faso, de Democratische Republiek Congo,
India, Indonesië en Oeganda en
we ondersteunden de training
van leraren en leraressen.
Voor onze komende Tearfundzondag (eerste zondag van
mei) willen wij uw aandacht
vragen voor een van onze
projecten rond onderwijs. Het
gaat om ons Jubileumproject
40/40, waarbij wij tijdens dit
jubileumjaar ernaar streven om
40 kinderen bij te staan om
hun schoolopleiding te kunnen
verder zetten. Op de volgende
pagina leest u daar meer over.
Mogen wij onze ondersteunende
kerken vragen of zij ter gelegenheid
van
Tearfund-zondag
aandacht willen geven aan
ons project, door een oproep te
doen voor steun en/of door een
collecte te houden tijdens de
dienst op zondag.
Uw steun betekent een hart onder
de riem voor deze kinderen in
Oeganda.

INzicht
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Jubileumproject
40 Oegandese kinderen naar de middelbare school
helpen, dat is het doel van ons jubileumproject.
Op onze website kunt u reeds enkele verhalen
lezen van scholieren die extra steun nodig hebben.

Middelbare scholieren

In Oeganda is in februari het nieuwe schooljaar
begonnen. Omdat de kosten stijgen en de scholen
steeds hoger inschrijfgeld vragen, is het moeilijk
om nog betaalbare scholen te vinden.
En net zoals bij ons betekent een nieuw schooljaar
ook extra kosten. Zeker als je voor het eerst naar
de middelbare school gaat en daar intern moet
verblijven. Behalve het inschrijvingsgeld, moeten
de kinderen in Oeganda ook zelf zorgen voor
verschillende schoolmaterialen en eenmalig ook
heel wat persoonlijke spullen om op het internaat
te kunnen verblijven: een matras, beddengoed,
schoenen, opbergbox, schooluniform, zeep, enz.
Voor de gezinnen in het arme Orisai is dat allemaal
onbetaalbaar.

Deze leerlingen maken deel uit van de groep van 40.
De helft van de 40 kinderen die we in dit jubileumjaar helpen, zijn de kinderen van Grace Junior
School die in november de nationale eindexamens van de lagere school hebben afgelegd.
Hun harde werken is beloond en ze zijn allemaal heel goed geslaagd. We willen hen helpen om
een goede start te kunnen maken op de middelbare school. Heel wat ouders hebben zich al in de
schulden gestoken. Daarom willlen wij voor deze eenmalige extra kosten uw hulp vragen.
Uw gift op rekening BE41-4359-1900-0110 met vermelding “jubileumproject 40/40” kan deze kinderen voorzien van deze noodzakelijke spullen.
Alvast hartelijk dank!
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Proficiat Elisabeth

van ASAME inmiddels was afgebouwd, zijn we
Elisabeth als laatste nog een heel aantal jaren blijven
steunen, omdat ze naar de universiteit wou gaan
om medicijnen te studeren. Met de financiële
bijdragen van haar sponsor in België kon ze een
laptop en ander lesmateriaal aanschaffen.

Elisabeth tijdens de verdediging van haar thesis
Elisabeth met haar laptop
Elisabeth uit Burkina Faso was nog een klein meisje,
toen haar vader ziek werd en overleed. Het was
moeilijk voor haar moeder om voor Elisabeth en
haar drie oudere broers te zorgen. In 1996 werd
één van haar broers door Noël en Manja Soetaert
in het kleinschalige adoptieprogramma van ASAME opgenomen, dat destijds door Tearfund werd
gesteund. Dit was een enorme hulp voor dit gezin.
Helaas gaf de jongen na een zestal jaar niet meer
om zijn schoolopleiding. Omdat het gezin nog hulp
nodig had, werd besloten om Elisabeth in zijn plaats
te helpen. Zij heeft die kans met beide handen
aangegrepen en was telkens bij de besten van
de klas. Ze doorliep met glans de lagere en de
middelbare school. Hoewel het adoptieprogramma

Op 17 december 2019 heeft zij haar eindthesis
verdedigd en slaagde ze met felicitaties van de
jury. Ze heeft gesolliciteerd om aan de slag te gaan
in een ziekenhuis, maar later zou ze graag nog
willen specialiseren in chirurgie of gynaecologie en
zelf een kliniekje opstarten om arme mensen te
helpen.
Dit is een succesverhaal van financiële kinderadoptie. Zoals het geval was met de broer van
Elisabeth, geeft helaas niet elke financiële adoptie
zo’n mooi resultaat. Dat willen we niet verbloemen,
maar laat het voorbeeld van Elisabeth (en vele
anderen) ons inspireren om nog meer kinderen een
kans te geven om gedegen onderwijs te krijgen,
hetgeen de beste manier is om hen een betere
toekomst te geven.

U kunt op verschillende manieren kinderen helpen om naar school te kunnen gaan:
- Het engagement van financiële kinderadoptie aangaan en specifiek één kind
uit Oeganda of Bangladesh steunen vanaf 33 € per maand.
- Diverse kinderen uit het adoptieprogramma, die extra noden hebben,
helpen via steun aan het ondersteunend kinderadoptiefonds vanaf 5 € per maand.
- Het studiefonds voor meisjes in Oeganda (hogere studie) steunen vanaf 5 € per maand.
- Een eenmalige gift aan ons jubileumproject om middelbare scholieren in Oeganda te helpen,
zie pagina 12.
U kunt informatie over deze projecten aanvragen via ons secretariaat.
INzicht
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“Wees niet bang, want de Here zal voor u uitgaan en steeds
bij u zijn. Hij zal niet falen, noch u in de steek laten.”
(Deuteronomium 31:8)
Wij mogen naar school! Wel, eigenlijk moeten wij naar school. We vinden
het misschien niet altijd leuk om te gaan, maar ons recht op onderwijs
geeft ons een hoopvolle toekomst.
Er zijn 58 miljoen kinderen in de wereld die helemaal geen toegang hebben
tot onderwijs. Jammer toch!
Tearfund bouwde al een tiental nieuwe scholen in Afrika en Indonesië en
honderden kinderen uit verschillende streken konden al naar school gaan
door onze steun.
Zou het niet leuk zijn om op Tearfund-zondag een bemoediging te maken voor de
40 Oegandese jongeren die we naar de middelbare school willen helpen gaan?

Hier zijn wat voorbeelden van kaartjes die je kan maken:

Hier zijn wat tekstjes die je er kan bijschrijven:
Veel succes op school! = Good luck in school!
Jij kunt dit! = You got this!
Je kunt het! = You can do it!
Ik geloof in je! = I believe in you!
Houd moed! = Have courage!
God is altijd bij jou! = God is always with you!
Stuur je gemaakte kaartjes naar Tearfund, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde, en wij
zorgen ervoor om die te bezorgen aan de leerlingen in Oeganda.

Je kan ook nog steeds een spaarpotje maken zoals in een vorige kidspagina werd gedeeld
en dit dan op het grote Tearfund feest op 31 oktober komen inwisselen voor een geschenkje.
Op onze website tearfund.be/publicaties kan je het sjabloon downloaden en printen.
14
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Postbus wordt opgezegd

Ons adres ‘Postbus 127’ verdwijnt. Voortaan enkel nog Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde gebruiken voor
het toesturen van post.

Ontmoeting met Ando en Elke
Ando en Elke, die als Tearfund zendelingen werkzaam zijn
in Madagaskar, verblijven momenteel in België, op verlof,
maar nemen ook de tijd om gemeenten te bezoeken en
hun werk voor te stellen. Elke werkt als vroedvrouw in een
medisch centrum, terwijl Ando zich inzet voor herbebossing
samen met de plaatselijke bevolking. Naast zijn bediening bij
Tearfund, is Ando erg betrokken bij de verkondiging van het
evangelie.
U bent hartelijk uitgenodigd op een van hun volgende presentaties:
(telkens vrije toegang)
Zondag 15 maart om 9u30: Evangelische Kerk ‘De Rank’, Vrouwstraat 12 8940 Geluwe
Zondag 22 maart om 15u00: Protestantse Kerk, Jan Mahieustraat 21, 8800 Roeselare
Zondag 29 maart om 10u: Evangelische kerk, Stationsstraat 27, 9100 Sint-Niklaas
Zondag 5 april om 10u: Grace Family Church, Steenstraat 1, 8640 Woesten

BON

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Handtekening : (enkel bij aanvraag kinderadoptie)
‘Voor de on-line lezers: klik op http://www.tearfund.be/contact om bepaalde info aan te vragen.’

Tearfund
Groenstraat 19
1800 Vilvoorde
België

!

o Ik wil graag jullie algemene kennismakingsfolder ontvangen
o Ik wil graag meer informatie over de financiële kinderadoptie
o Ik wil meedoen met de individuele financiële adoptie voor 33 euro/maand
o Ik heb voorkeur voor een jongen/meisje
o Ik heb voorkeur voor een kind uit Bangladesh, Oeganda
o Ik heb geen voorkeur
o Ik wil meedoen met de groepsadoptie in Brazilië (BEM), voor min.
20 euro/maand en wacht om te betalen tot ik de richtlijn ontvang.
(Richtprijs 33 euro/maand)
o Rapportjes mogen per e-mail toegestuurd worden
o Ik ontvang de rapportjes liever per post
o Ik wil het studiefonds steunen voor 5 euro/maand en wacht
met betalen tot ik de richtlijnen ontvang
o Hieronder vindt u mijn verbeterde adresgegevens
(Graag oude adressticker meesturen)
o Ik hoef Inzicht/Topnieuws niet dubbel te ontvangen
o Ik ben donateur, maar lees Inzicht voortaan via jullie website en hoef
die niet langer via de post.
o U mag mij voortaan af en toe info toesturen via e-mail

INzicht
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