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Oorlogswezen in
Noord-Oeganda
terug naar school
Schoolmaaltijden
voorkomen
ondervoeding
Finalisten Junior
Songfestival laten
stem horen

Uw gift
goed besteed
DIT IS CORDAID KINDERSTEM
Cordaid Kinderstem zet zich in voor de

Met voldoende opvang, onderwijs en

meest kwetsbare kinderen. Kinderen

een sociaal vangnet maakt Cordaid

die leven in grote armoede, vaak

Kinderstem zowel het kind, de school

zonder ouders, in sloppenwijken of op

als de gemeenschap sterker en kan

straat. Cordaid Kinderstem wil deze

het kind uiteindelijk ontsnappen aan

kinderen een betere toekomst geven

de armoede. Mede dankzij uw hulp

door ze in een veilige omgeving te

hebben deze kinderen weer kans op

laten opgroeien. Het liefst thuis bij

een goede toekomst. Hartelijk dank

hun eigen familie of in een andere

hiervoor! •

omgeving die hen stimuleert. Cordaid
Kinderstem helpt de kinderen door
ze naar school te laten gaan of een
vakopleiding te laten volgen.

Cordaid Kinderstem in cijfers
Cordaid Kinderstem is het kinderfonds van Cordaid. 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 2012 was het onkostenpercentage voor fondsenwerving 22,1%.
Dat is onder de CBF norm. Cordaid Kinderstem steunt projecten van lokale
partners met geld en kennis.
Overzicht 2013 t/m 30 juni
Aantal vaste donateurs: 38.248
Aantal actieve donateurs: 60.141
Totale inkomsten donateurs: € 2.111.479
Totale inkomsten bedrijven en instellingen 2012: € 415.000
Totale inkomsten nalatenschappen 2012: € 445.591
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Oorlogswezen in Noord-Oeganda weer
naar school
Twintig jaar lang was er oorlog in
het noorden van Oeganda. Nu is de
rust weer gekeerd, maar de gevolgen
van het jarenlange geweld zijn groot.
Veel kinderen zijn wees geworden
en leven nu bij hun grootouders.
Geld voor school en eten is er niet.
Cordaid Kinderstem helpt deze
getraumatiseerde kinderen, samen
met onze lokale partnerorganisaties
PEFO en TPO Uganda.
“Wij zijn er voor de meest kwetsbare kinderen.
Kinderen die in grote armoede leven en keihard
moeten werken om te zorgen voor wat brood op de
plank. Naar school gaan is er niet bij. Daar is geen
geld voor.” Justine Ojambo, één van de oprichters
van PEFO, kent honderden van zulke kinderen.
Velen van hen hebben hun ouders verloren aan
het jarenlange geweld of aan hiv/aids. Ze wonen
bij hun grootouders, die moeite hebben de eindjes
aan elkaar te knopen. PEFO, gesteund door
Cordaid Kinderstem, zorgt voor o.a. schoolgeld,
schooluniformen en boeken. De (groot)ouders
krijgen trainingen in bijvoorbeeld effectievere
landbouwmethoden zodat ze hun schamele
inkomen kunnen aanvullen.
Daarnaast leert Cordaid Kinderstem samen
met TPO Uganda kinderen omgaan met hun

gruwelijke ervaringen. Zij hebben gezien hoe
hun dorp in brand werd gestoken, hoe mannen
werden vermoord en vrouwen verkracht. Soms
hebben ze zelf ook gruwelijkheden begaan. Veel
kinderen, nu pubers of zelf ouders, zijn tijdens de
oorlog ontvoerd en misbruikt als kindsoldaat en
seksslavin door het Verzetsleger van de Heer van
Joseph Kony.
Cordaid Kinderstem zorgt ervoor dat kinderen weer
kind kunnen zijn. Door met de kinderen en hun
familie te praten over wat er is gebeurd. En door op
school voor sport- en spelmogelijkheden te zorgen
en hun creativiteit te stimuleren. Samen met onze
partners zorgen we ervoor dat de toekomst van
deze kinderen er zonniger uitziet.

Justine Ojambo, één van de oprichters van PEFO:
“Wij zijn er voor de meest kwetsbare kinderen.”

Verzetsleger van de Heer
Noord-Oeganda leefde van 1986 tot 2006 in de
greep van de terreur. Het Verzetsleger van de
Heer (Lord’s Resistance Army) van Joseph Kony
zaaide er dood en verderf. Nadat Kony en zijn
rebellen een wapenstilstand hadden getekend
en Oeganda hadden verlaten, zetten zij hun
wandaden voort in de buurlanden. De ruim
1,8 miljoen vluchtelingen uit het noorden van
Oeganda keerden in de jaren nadien langzaamaan terug naar huis. De gevolgen van de oorlog
dragen zij nog altijd met zich mee.
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De 11-jarige Steven woont met zijn
zusje Brenda bij zijn oma, in een
buitenwijk van de Oegandese stad Lira.
Zijn ouders zijn enkele jaren geleden
overleden aan aids. Erg gelukkig is
Steven niet. Zijn oma kan eigenlijk geen
twee extra monden voeden. “Mijn oma
is altijd boos, omdat we zo weinig geld
hebben.” Cordaid Kinderstem helpt
oma en haar kleinkinderen. Daardoor
kan Steven nu naar school.

“ik heb geen rust in dit huis”

“Mijn oma is
altijd boos”
De schoolbel gaat. Steven loopt naar zijn klas.
35 jongens en 33 meisjes zitten er in het lokaal.
Ze zitten met zijn vieren in een bank en delen
een boek. De leraar begint de dag met rekenen.
“Mijn favoriete vak”, zegt Steven. Na schooltijd
rent hij naar huis. Op het zanderige erf waar
hij woont staan vier hutjes: een voor oma, een
voor hem en zijn zusje Brenda, eentje om in te
koken en de laatste dient als opslag. Op het erf
scharrelen een paar kippen en varkens. Steven
trekt zijn schooluniform uit en zijn werkkleren
aan. Zoals elke dag moet hij voor en na school
het land bewerken. “Ik moet werken, anders slaat
oma me. Want als ik niet werk, hebben we geen
Steven moet voor en na school op het land werken:
“Als ik dat niet doe, hebben we geen geld en geen eten.”
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geld en geen eten.” Er wellen tranen op in zijn
ogen. “Vroeger, toen mamma nog leefde, was ik
gelukkig. Nu heb ik geen rust in dit huis en ik
maak ik me zorgen om mijn toekomst. En om die
van mijn zusje Brenda.”
Door bemiddeling van onze partnerorganisatie
PEFO gaat het inmiddels iets beter tussen oma
en haar kleinkinderen. Oma leert hoe ze het
gezinsinkomen kan verbeteren, Steven mag naar
school en heeft een uniform gekregen. “Ik wil mijn
school afmaken en als het even kan verder leren.”

Meer over de kinderen in Oeganda en
andere landen leest u op onze volledig
vernieuwde website:
www.cordaidkinderstem.nl

Schoolmaaltijden voorkomen
ondervoeding
Brenda met haar mok,

klaar om pap te gaan eten.

Voor Brenda, het 7-jarige zusje van
Steven, is naar school gaan een feest.
Ze kan er spelen en leren samen met
haar vriendjes en vriendinnetjes. En
ze krijgt er eten. Daar zorgt Cordaid
Kinderstem voor.
Ondervoeding komt in het arme noorden van
Oeganda maar al te vaak voor. Vooral kleuters en
jonge kinderen krijgen te weinig voedingsstoffen
binnen, simpelweg omdat er thuis geen geld is
om voldoende eten te kopen. Dat kan en mag niet,
vindt Cordaid Kinderstem, en daarom pakken wij
het probleem, samen met PEFO, bij de wortels aan.
(Groot)ouders krijgen van ons zaden waarmee ze
op hun eigen landje voedsel kunnen verbouwen.
Een deel van de opbrengst is voor henzelf, een
deel voor de school. Bij de school zelf is ook mais

Cordaid en de ASN Bank
Cordaid is partner van de ASN Bank. Samen
werken we aan een rechtvaardige, duurzame
toekomst voor iedereen. De vele projecten die de
bank steunt maken het mogelijk dat vrouwen in
ontwikkelinglanden een bedrijfje beginnen, dat
de gezondheidstoestand van kinderen verbetert,
en dat kinderen naar school gaan en niet hoeven
te werken. Want namens haar klanten doneert

en graan geplant, zodat daar pap van kan worden
gemaakt voor de leerlingen. Tussen de middag
mogen ze allemaal met hun bord of kopje naar
de keuken lopen, waar twee vrouwen in enorme
pannen staan te roeren. “Lekker, pap!” glundert
Brenda. Ze gaat buiten onder een boom zitten
smullen, omringd door haar vriendinnetjes.
Daarna kan ze met een volle buik de schooldag
afmaken. Dat leert een stuk beter dan met een
rammelende maag! Zo slaan we twee vliegen
in een klap: we voorkomen ondervoeding en
zorgen er voor, met als extra lokkertje de school
maaltijden, dat kinderen naar school gaan.

Met ASN Ideaalsparen en ASN Jeugdsparen
steunt u kinderen zoals Brenda en Steven.
Wilt u een rekening openen voor uzelf of uw
(klein)kind? Kijk dan op www.asnbank.nl.

de ASN Bank geld aan deze projecten – zonder
dat het de klanten iets kost. Wilt u ook op deze
manier ons werk steunen?
Dat kan door een van de volgende producten
van de ASN Bank te openen:
• ASN Ideaalsparen: met steun aan projecten
van Cordaid Kinderstem, en voor u een
rente die is verdiend met respect voor
mens, natuur en klimaat.

• ASN

Jeugdsparen: met steun aan projecten
van Cordaid Kinderstem, en voor uw (klein)
kind een rente die is verdiend met respect
voor mens, natuur en klimaat.
• ASN Creditcard: met steun aan projecten
van Cordaid Kinderstem.
• ASN Vrouwenspaardeposito: u schenkt uw
extra hoge rente direct aan projecten van
Cordaid Microkrediet.
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Finalisten Junior Songfestival laten
stem horen voor kinderen in Oeganda
Met het Junior Songfestival willen we een brug
slaan tussen kinderen in Nederland en kinderen
in Oeganda. Het contrast is groot: hier kunnen
kinderen naar school en kunnen ze meedoen
met talentenshows. In Oeganda krijgen veel
oorlogswezen niet eens de kans om naar school
te gaan, laat staan dat er naar hun talenten wordt
gekeken. Met het Junior Songfestival laten de
Nederlandse kinderen hun stem horen en geven
daarmee ook een stem voor de toekomst van
kinderen als Steven en Brenda.
Wanneer te zien?
Eerste halve finale: zaterdag 14 september
Tweede halve finale: zaterdag 21 september
Finale: zaterdag 28 september.
Alle uitzendingen zijn om 19.00 uur op
Nederland 3.

In september worden de finales
uitgezonden van het Junior
Songfestival. Daarin zal aandacht
zijn voor de projecten van Cordaid
Kinderstem in Oeganda en roepen
we alle kijkers op om ons werk te
steunen en zo kinderen in Oeganda
weer een toekomst te geven.
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Kinderen tussen de 10 en 15 jaar oud kunnen
zich met een zelfgeschreven nummer inschrijven
voor het Junior Songfestival. Dit voorjaar zijn
de auditierondes geweest en inmiddels zijn de
8 finale-acts bekend.
In september staan zij in de liveshows van het
Junior Songfestival. Na 2 halve finales en de
finale wordt de winnaar gekozen en mag hij of zij
Nederland vertegenwoordigen tijdens het Junior
Eurovisie Songfestival in Kiev.

Elke stem telt!
Iedereen kan meestemmen op de winnaar via
sms. De sms- opbrengst is voor projecten van
Cordaid Kinderstem.

Cordaid Kinderstem over op IBAN
Iedereen gaat over op IBAN:
elke rekeninghouder in Nederland
en dus ook Cordaid Kinderstem.
Vanaf september 2013 verandert
Giro 3292 gefaseerd in
IBAN: NL23 INGB 0000 0032 92
Waarom gaat Cordaid Kinderstem over op IBAN?
Het gebruik van IBAN komt voort uit Europese
wetgeving. Het doel van deze wetgeving is ervoor
te zorgen dat alle betalingen binnen Europa
op dezelfde manier worden uitgevoerd. Een
IBAN is een langer rekeningnummer waarmee
u in Nederland en in het buitenland geld kunt
overboeken en laten incasseren. Zo komt één
Europese betaalmarkt steeds dichterbij.

De overgang naar IBAN nummers is verplicht.
Alle deelnemende Europese landen moeten
in de periode tot 2014 over naar deze manier
van betalen. Cordaid Kinderstem stapt vanaf
september stapsgewijs over op IBAN nummers,
Europese acceptgiro’s en machtigingen.
Wat moet u doen? NIETS
In principe hoeft u zelf niets te veranderen.
Uw bank en Cordaid Kinderstem passen alles aan.
U hoeft alleen maar te wennen aan deze nieuwe
langere rekeningnummers.
Wat merkt u van de verandering?
In dit blad, in nieuwsbrieven, op de website,
acceptgiro’s en formulieren van Cordaid
Kinderstem staat straks ons IBAN nummer.
De oude acceptgiro’s met het gironummer Cordaid
Kinderstem kunt u nog tot eind januari 2014
gebruiken.
Steunt u Cordaid Kinderstem met een doorlopende
incasso, dan verandert uw lopende machtiging
vanaf oktober 2013 automatisch in een Europese
machtiging. De door u aangegeven frequentie
en het incassobedrag blijven ongewijzigd.
Bij een Europese machtiging hoort een uniek
mandaatnummer en het incassantnummer van
Cordaid Kinderstem. Beide vindt u terug op uw
bankafschrift.
Meer informatie over IBAN leest u op de website:
www.cordaidkinderstem.nl/iban.

Back 2 school:
Actie Schoenen
reus voor kinderen
in Noord-Oeganda
Van 26 augustus t/m 22 september krijgen
klanten van Schoenenreus een waardebon van
5 euro als zij schoenen en/of kleding inleveren
bij één van de filialen. Deze inzamelactie
is een nieuwe samenwerking tussen
Cordaid Kinderstem, Sam’s Kledingactie
en Schoenenreus*. De opbrengst van alle
kilo’s kleding en schoenen gaat naar Cordaid
Kinderstem. Wij zorgen er dan voor dat
kinderen in Oeganda weer naar school kunnen!

Help mee en lever
uw oude schoenen
en/of kleding in!

* Alle bedrijven waar wij mee samenwerken hebben een
MVO - verklaring
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STEUN
BLIJFT
NODIG.
IBAN NL23 INGB 0000 0032 92

*colofon
cordaid Kinderstem Nieuws is een uitgave van
Cordaid Kinderstem

Eindredactie

Postbus 16292, 2500 BG Den Haag

Cordaid
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info@cordaidkinderstem.nl
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www.cordaidkinderstem.nl

Cordaid, D. Brussaard

IBAN NL23 INGB 0000 0032 92, Den Haag

DEN HAAG.
DANK U WEL.

