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10-Jarige
Minasayesh uit
Ethiopië kan weer
kind zijn
Indiase Angel
(14 jaar) komt op
voor kinderen met
problemen

Uw gift
goed
besteed
Cordaid Kinderstem is het kinderfonds van Cordaid. Andere fondsen van
Cordaid zijn Cordaid Memisa, Cordaid Mensen in Nood, Cordaid Microkrediet
en Cordaid Bond zonder Naam.
Cordaid gelooft dat ieder mens het vermogen heeft een positieve draai aan
zijn omstandigheden te geven. Wij geven daarbij een steuntje in de rug.
Zodat mensen zelf een betere toekomst kunnen realiseren.
Alle fondsen van Cordaid hebben het CBF-keurmerk. Een van de criteria
van dit keurmerk is dat maximaal 25% van de opbrengst weer aan fondsenwerving mag worden besteed. In 2011 was het onkostenpercentage voor
fondsenwerving 15,8 %. Dat is ver onder de CBF norm.

GEZINSCOACHES VOOR KWETSBARE
KINDEREN in ETHIOPIË
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Kinderstem helpt de kinderen door

Hartelijk dank hiervoor! •

Veel kinderen in de Ethiopische stad
Hawassa hebben het moeilijk. Ze
leven in grote armoede en in hun
omgeving sterven veel mensen aan
ziektes als hiv/aids. 15.000 kinderen
groeien op in een eenoudergezin of,
als ze wees zijn geworden, bij hun
grootouder(s). Cordaid Kinderstem
en onze lokale partnerorganisatie
AFSR ondersteunen deze kwetsbare
kinderen en hun families.

ze naar school te laten gaan of een
vakopleiding te laten volgen.

Cordaid Kinderstem in cijfers

Cordaid Kinderstem steunt projecten van lokale partners met geld en kennis.
Overzicht 2012 tot en met juni:
Aantal vaste donateurs: 37.526
Aantal eenmalige donateurs: 67.982
Totale inkomsten donateurs: € 2.110.688
Totale inkomsten bedrijven en instellingen: € 344.261

2 CORDAID KINDERSTEM HELPT KINDEREN IN SLOPPENWIJKEN

in dit nummer
3

GEZINSCOACHES VOOR KWETSBARE KINDEREN in ETHIOPIË

4

10-JARIGE MINASAYESH UIT ETHIOPIË WIL ASTRONAUT WORDEN

6

13-JARIGE SANJITA UIT INDIA: “NU KAN IK NAAR SCHOOL BLIJVEN GAAN”

7

INDIASE ANGEL (14 JAAR) KOMT OP VOOR KINDEREN MET PROBLEMEN

Minasayesh krijgt bezoek van haar gezinscoach

Cordaid Kinderstem regelt begeleiding door een
gezinscoach en zorgt ervoor dat de kinderen
weer naar school gaan. Want school is vaak het
eerste waarop bezuinigd wordt als gezinnen het
financieel zwaar hebben. Zeker als een of beide
ouders ziek zijn en daardoor niet meer kunnen
werken, moeten de kinderen geld verdienen om
het gezin draaiende te houden.
Cordaid Kinderstem wil de kinderen in Hawassa
weer kind laten zijn en naar school laten gaan.
Daarom zorgen we voor een schooluniform en
schoolspullen. Ook krijgen de kinderen en hun
families om de drie maanden een hulppakket
met daarin zeep, haarolie, maandverband en
waspoeder, maar ook tarwe en bakolie.
Daarnaast traint onze lokale partnerorganisatie
AFSR vrijwilligers om gezinscoach te worden.
Deze gezinscoaches brengen minimaal drie
keer per week een bezoek aan de kinderen. Ze
vragen hen hoe het gaat, geven advies en troost
en leren hen hoe ze gezond kunnen blijven. Als
het nodig is, krijgt het kind medische zorg in het
ziekenhuis van Hawassa.
Ook de (groot)moeders krijgen extra hulp.
In zelfhulpgroepen leren zij hoe ze voor een
inkomen kunnen zorgen. Zo werken we aan een
betere toekomst voor deze kinderen en hun
families.

Hulppakket met zeep, haarolie en maandverband als extra ondersteuning voor kwetsbare families

AFSR (Action For Self Reliance) bestaat sinds
2002. Eerst hielp de organisatie alleen
kinderen en hun (groot)ouders in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, maar enige tijd
geleden heeft AFSR haar activiteiten uitgebreid
naar Hawassa. Met steun van Cordaid
Kinderstem krijgen 300 kinderen in Hawassa
hulp van een gezinscoach. Ook worden 600
(groot)moeders ondersteund. Ze krijgen voorlichting over opvoeding, hygiëne, het voorkomen van hiv/aids én ze leren sparen. Zo zorgen
we ervoor dat kinderen en hun overgebleven
familieleden op eigen benen kunnen staan.

CORDAID KINDERSTEM HELPT KINDEREN IN SLOPPENWIJKEN 3

10-JARIGE MINASAYESH WIL
De ogen zijn de spiegel van de ziel. Dat
geldt zeker voor de grote, donkere
kijkers van de 10-jarige Minasayesh
uit Hawassa. Haar vader overleed
toen ze een baby was, haar moeder
is ziek en kan nauwelijks voor
Minasayesh, haar broer Sewnet
en inwonende neef Daniel zorgen.
“Gelukkig gaat het stukken beter met
ons, sinds we hulp krijgen van AFSR,
de partnerorganisatie van Cordaid
Kinderstem”, vertelt Minasayesh.

ASTRONAUT WORDEN
“Dit is mijn moeder. Zij heeft olifantenvoeten en
haar ogen zijn aangetast door de rook van het
bakken van injera’s, een soort zure pannenkoeken.
Vanwege haar zwakke gezondheid moeten mijn
broer Sewnet en ik haar vaak helpen.”

“Drie keer per week komt Altayech Afrassa langs.
Zij is onze gezinscoach. We vertellen haar hoe
het met ons gaat en zij geeft ons voorlichting en
advies. Ook krijgen we om de drie maanden zeep
en andere nuttige spullen van haar. Tegen mij zegt
ze altijd dat ik goed mijn best moet blijven doen op
school. Dat doe ik ook, want ik wil later astronaut
worden.”

“Tot vier jaar geleden was ik nog nooit naar school
geweest. Ik moest geld verdienen, omdat mijn
moeder door haar ziekte vaak te zwak is om te
werken. Dankzij de steun van AFSR kan ik nu wel
naar school. Ik vind het heerlijk!”

“Elke ochtend sta ik om 6 uur op. Dan ga ik op zoek
naar houtsnippers om op te koken. Als ik genoeg
houtsnippers heb verzameld, breng ik het naar
huis. Daarna ga ik naar school.”

“Mijn moeder zegt dat ik te veel nadenk voor iemand van mijn leeftijd. Maar dat komt omdat ik me
vaak zorgen maak om haar en mijn 14-jarige broer
Sewnet. Gelukkig kan ik op school weer kind zijn.
Lekker spelen met mijn klasgenootjes.”
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“Na school kook ik. Als mijn moeder zich goed
voelt, gaat zij op de markt injera’s verkopen, maar
meestal doe ik dat. Mijn broer werkt als schoenpoetser. Zo verdienen we wat geld om ons gezin te
onderhouden.”

lees meer
Meer verhalen lezen van kinderen die
door Cordaid Kinderstem en AFSR worden
ondersteund? Kijk op onze website
www.cordaidkinderstem.nl
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“NU KAN IK NAAR SCHOOL BLIJVEN GAAN”
De 13-jarige Sanjita woont in Bouth,
een van de armste districten van
India. Haar ouders verdienen de kost
als dagloners. Ze trekken van plek
naar plek op zoek naar werk als
landarbeider. Vorig jaar besloot
Sanjita dat ze niet langer met hen
mee wilde reizen, omdat ze dan zoveel
schoollessen mist. Sanjita woont nu
zelfstandig en wordt begeleid door
Cordaid Kinderstem en de lokale
organisatie YCDA.
“Ik ben erg blij met de steun van Cordaid
Kinderstem en YCDA. Daardoor kan ik in mijn
dorp blijven wonen en naar school gaan. Ik heb
schoolspullen gekregen en als het nodig is betaalt
YCDA de dokter. Ook heeft YCDA ervoor gezorgd
dat er in het dorp verschillende mensen voor me
klaar staan. Als ik hulp nodig heb, zijn zij er voor
mij. De buren bijvoorbeeld houden een oogje
in het zeil als mijn ouders weg zijn. Ook mijn
vriendinnen zijn een grote steun voor me. Als ik
me eenzaam voel, kan ik altijd bij hen terecht. Zij
hebben me ook geleerd hoe belangrijk school is.
Ik weet nu zeker dat ik mijn school wil afmaken en
lerares wil worden. Als ik dan later genoeg geld
verdien, kan ik voor mijn ouders zorgen zodat ze
niet meer in heel India op zoek hoeven te gaan
naar werk.”

INDIASE ANGEL (14 JAAR) KOMT OP VOOR
KINDEREN MET PROBLEMEN
Ze is inmiddels is opgeklommen tot vicepremier
van het kinderparlement in haar district en zet
zich met hart en ziel in voor kwetsbare kinderen.

De 14-jarige Angel staat nu vol zelfvertrouwen in het leven

De 13-jarige Sanjita uit India wil zichzelf én haar ouders een betere toekomst geven
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Vroeger kon de 14-jarige Angel uit de
Indiase stad Chennai niet naar school
vanwege problemen thuis. maar nu
gaat angel weer naar school. Dankzij
de hulp van Cordaid Kinderstem en
onze partnerorganisatie Anbu Illam
en met steun van de ASN Bank. De ASN
Bank steunde Anbu Illam via Cordaid
Kinderstem vorig jaar met ruim 180.000
euro in het kader van het thema ‘tegen
kinderarbeid’, een van de vier duurzame
thema’s die de klanten van de asn bank
hebben gekozen.

Angel weet uit ervaring hoe het is om in een
probleemgezin op te groeien. Haar vader is
alcoholist en sloeg er vaak op los. Toen haar
moeder genoeg had van de mishandelingen,
vertrok ze met haar drie kinderen. Maar ze had
geen geld om hen naar school te laten gaan.
Medewerkers van Anbu Illam zorgden ervoor
dat Angel en haar twee jongere broertjes weer
onderwijs kregen. Daarnaast volgde Angel lessen
over bijvoorbeeld kinderrechten en de grondwet
van India. Zo kon ze zichtzelf ontwikkelen. Ook
stimuleerde Anbu Illam haar om deel te nemen
aan het kinderparlement in haar sloppenwijk.

Cordaid en de ASN bank
Cordaid is partner van de ASN Bank. Met onze
fondsen Cordaid Memisa, Cordaid Kinderstem
en Cordaid Microkrediet werken we nauw
samen met de ASN Bank aan een rechtvaardige
en duurzame toekomst voor iedereen. Als u
een van de volgende spaarrekeningen bij de
ASN Bank opent, ontvangt u een goede, eerlijk
verdiende rente. Én u steunt ons werk:
• ASN Ideaalsparen: steun aan projecten van
Cordaid Kinderstem
• ASN Jeugdsparen: bijdrage aan projecten van
Cordaid Kinderstem en Cordaid Memisa
• ASN Vrouwenspaardeposito: rente naar
projecten van Cordaid Microkrediet

Doet u mee?
Met ASN Ideaalsparen steunt u kinderen zoals
Angel. Wilt u een rekening openen voor uzelf of
bijvoorbeeld uw (klein)kind?
Kijk dan op www.asnbank.nl
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