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voor kwetsbare
kinderen
Oegandese
kinderen terug
naar school
Filipijnse Sarah
durft weer te
dromen

UW GIFT
GOED BESTEED
DIT IS CORDAID KINDERSTEM
Meer dan 60 miljoen kinderen in

leraren, verbeterde lesmaterialen en

ontwikkelingslanden gaan niet naar

goede schoolgebouwen. Wij geloven in

school. Ze brengen de dag door met

een aanpak waarbij het kind, de direc

schoenen poetsen, geiten hoeden

te omgeving én de school betrokken

of zorgen voor hun zieke moeder of

zijn, zodat het kind een veilige thuis

vader. Cordaid Kinderstem vindt

basis heeft en naar een goede school

dat elk kind zich moet kunnen ont

kan gaan. Zo kunnen kinderen zich

wikkelen. Onderwijs is daarvoor van

ontwikkelen tot krachtige mensen, die

levensbelang. Daarom steunen we

later met een eigen inkomen een zelf

(groot)ouders, zodat zij genoeg ver

standig bestaan kunnen opbouwen.

dienen om hun (klein)kinderen naar

Dankzij uw steun ziet de toekomst van

school te laten gaan. Tegelijkertijd zor

deze kinderen er weer rooskleurig uit.

gen we voor meer en beter opgeleide

Hartelijk bedankt! •

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 aan fondsenwerving mag worden
besteed. In 2012 was het kostenpercentage voor fondsenwerving 22,1%,
onder de CBF-norm dus. Cordaid Kinderstem steunt projecten van lokale
partners met geld en kennis.
Overzicht 2013
Aantal vaste donateurs: 38.107
Aantal actieve donateurs: 61.568
Totale inkomsten donateurs: € 4.315.232
Totale inkomsten bedrijven en instellingen 2013: € 1.658.834
Totale inkomsten nalatenschappen 2013: € 461.975
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FOTOGRAFEN IN ACTIE VOOR
KWETSBARE KINDEREN
ALTIJD AL EEN FOTO VAN LILITH, KOOS
BREUKEL, PATRICIA STEUR OF EEN ANDERE
NEDERLANDSE TOPFOTOGRAAF AAN DE
MUUR WILLEN HEBBEN? DOE DAN MEE AAN
DE FOTOVEILING VAN CORDAID KINDERSTEM
IN SAMENWERKING MET AVRO KUNSTUUR.
Veertien Nederlandse topfotografen bieden
van 5 januari t/m 6 april hun werk aan in het
tv-programma AVRO Kunstuur om zo geld in te
zamelen voor onze projecten. In een filmpje van
een minuut vertellen zij iets over zichzelf en
de foto waarop geboden kan worden. Zo stelt
fotografe Patricia Steur haar werk ‘Frida Kahlo
door Quinty Trustfull’ beschikbaar. “Ik hoop dat
deze foto wat op gaat leveren voor de veiling!
Het werk gaat over de gedeelde passie van Quinty
Trustfull en mijzelf: onze liefde voor de schone
kunsten. In dit geval onze grote heldin Frida Kahlo.
Frida was sociaal geëngageerd, net zoals Quinty
en ik dat zijn. Vooral als het gaat om kinderen. Elk
kind heeft recht op onderwijs en een veilig thuis.”
En daar zet Cordaid Kinderstem zich voor in. Steun
ons door een bod te doen op de foto van uw keuze!
AVRO Kunstuur wordt elke zondag van 18.50 tot
19.40 uur uitgezonden op Nederland 2.
Wilt u bieden op een foto? Dat kan t/m 20 april via
www.cordaidkinderstemveiling.nl

CORDAID BESTAAT 100 JAAR!

Dat hebben we te danken aan mensen zoals u:
mensen die bereid zijn om te delen met anderen,
op wat voor manier ook. Sommigen gaan daar ver
in. Ze helpen gewoon omdat het nodig is, en achter
de schermen verzetten ze bergen. Stille helpers
zijn dat.
In 1914 zagen zulke stille helpers de nood van Bel
gische kinderen in vluchtelingenkampen, van huis
verdreven door de Eerste Wereldoorlog. Ze grepen
in, en brachten de kinderen onder bij Nederlandse
gezinnen. Zo begon het Rooms-Katholieke Huis
vestingscomité, waaruit het Cordaid van vandaag is
voortgekomen. Kinderstem maakt hier deel van uit.
De tijden zijn veranderd, maar de stille helpers zijn
gebleven. Nog steeds zijn zij de onvermoeibare
kracht achter ons werk en de samenleving. Op onze
100e verjaardag vertellen we hun verhalen. Om ze
te bedanken voor het bijzondere dat zij doen. En
om elkaar en volgende generaties te inspireren.

Dit jaar vieren we 100 jaar delen, en u bent
van harte uitgenodigd. Voor onze regionale
bijeenkomsten vol inspirerende verhalen en
muziek, bijvoorbeeld. Of de tentoonstelling
over 100 jaar stille helpers.
Meer weten? Kijk op www.ditwilikmetjedelen.nl
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OEGANDESE KINDEREN
TERUG NAAR SCHOOL

Mylène, Rosanne en Tim helpen mee
water te halen. Geen gemakkelijke klus!

KENT U ZE NOG? STEVEN, BRENDA,
EMMANUEL, JACKLINE EN AL DIE ANDERE
KINDEREN UIT HET NOORDEN VAN OEGANDA
DIE DOLGRAAG NAAR SCHOOL WILDEN?
DANKZIJ DE BEL- EN SMS-OPBRENGSTEN
VAN HET AVRO JUNIOR SONGFESTIVAL GING
HUN WENS IN VERVULLING. WINNARESSEN
MYLÈNE EN ROSANNE EN JURYLID TIM
DOUWSMA GINGEN KIJKEN HOE HET DE
KINDEREN BEVALT.

Emmanuel toont
trots zijn rapport.

Het was wel even een overgang, van het
koude, georganiseerde Nederland naar het
warme, stoffige en arme Noord-Oeganda. “De
tweelingzusjes zijn niet op hun mondje gevallen,
maar toen we hier aankwamen waren ze echt even
stil”, vertelt Tim. “En ook ik was onder de indruk.”
De drie gingen langs bij de 10-jarige Emmanuel,
die zijn ouders heeft verloren als gevolg van de
jarenlange oorlog in het gebied. “Emmanuel wilde
niets liever dan leren en schoof daarom elke dag
aan in de schoolbanken. Maar examens doen
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mocht hij niet, omdat zijn oma het schoolgeld
niet kon betalen”, vertelt de tweeling. “Nu is hij
supertrots dat hij een officiële leerling is, die een
schooluniform draagt en rapporten krijgt.”
Ook de 11-jarige Steven, zijn 7-jarige zusje Brenda
en hun oma zijn door Cordaid Kinderstem en onze
partnerorganisatie PEFO geholpen. Steven hoeft
niet langer de hele dag op het land te werken,
maar mag naar school. “Hij heeft ons verteld dat
hij automonteur wil worden en we denken dat dat
hem wel gaat lukken.”

DANKZIJ UW STEUN KAN JACKLINE WEER LACHEN!
Tijdens de finale van het AVRO Junior
Songfestival werd een filmpje getoond van
Jackline. Het 13-jarige meisje zag er oud en
onverzorgd uit. Ze moest haar zieke moeder
helpen met de zorg voor haar jongere broers en
zusje en ving letterlijk en figuurlijk alle klappen
op. Haar moeder, die aids heeft, was erg bezorgd
over wat er met haar kinderen zou gebeuren als
ook zij, net als hun vader, zou overlijden.
Inmiddels gaat het stukken beter met Jackline,
zo hebben Mylène en Rosanne gezien. “Ze moet
haar moeder nog steeds helpen met water halen,
wassen en een vuurtje stoken om te koken,

SAMENWERKING AVRO JUNIOR DANCE
EN CORDAID KINDERSTEM

maar ze mag ook elke dag naar school. Omdat ze
zo ver achter ligt, zit ze nu nog in een klas met
allemaal jongere kinderen. Maar als ze haar best
doet, mag ze straks naar een hogere groep.”
Jackline’s moeder is ontzettend blij met de hulp
die zijzelf, haar dochter en haar andere kinderen
hebben gekregen. “Nu maak ik me minder
zorgen. Doordat ze kunnen studeren, ziet hun
toekomst er een stuk beter uit.” Ook de tweeling
is blij voor Jackline. “Het is geweldig dat ze weer
kind kan zijn. We zagen weer een sprankeling in
haar ogen. En een glimlach om haar mond.”

Een wereld van verschil. Gelukkig kan
de 13-jarige Jackline nu weer lachen.

voor na

Drie stoere meiden:
Kyra, Myriam
en Trijntje.

Na de geslaagde samenwerking met het AVRO
Junior Songfestival, is het nu de beurt aan AVRO
Junior Dance. Via telefoon en sms kan iedereen
meebeslissen wie de beste jonge danser van
Nederland wordt. Alle bel- en sms-opbrengsten
gaan naar Cordaid Kinderstem. Tijdens de finale
van het tv-programma zijn filmpjes te zien die de
winnaressen van vorig jaar, Kyra en Trijntje, in
Oeganda hebben gemaakt. Zij spraken onder andere
met Myriam, met wie zij een bijzondere vriendschap
hebben gesloten.
De uitzendingen van AVRO Junior Dance zijn te
zien vanaf zaterdag 5 april om 18.55 uur op Zapp/
Nederland 3. De finale vindt plaats op 24 mei 2014.
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Kinderen op weg naar school.

HOOP VOOR DE
TOEKOMST
OP DE FILIPIJNEN

OP HET FILIPIJNSE EILAND MINDANAO LEVEN VEEL KINDEREN IN GROTE ARMOEDE. VOORAL
KINDEREN UIT ETNISCHE MINDERHEDEN HEBBEN HET ZWAAR. ZE MOETEN VAAK WERKEN
OM BIJ TE DRAGEN AAN HET GEZINSINKOMEN. GELD EN TIJD VOOR SCHOOL IS ER EIGENLIJK
NIET. MEISJES WORDEN OP JONGE LEEFTIJD UITGEHUWELIJKT EN VOOR VEEL JONGENS LONKT
DE STAD. ZE EINDIGEN OP STRAAT OF IN DE CRIMINALITEIT. CORDAID KINDERSTEM EN ONZE
LOKALE PARTNERORGANISATIE PASALI ZORGEN ERVOOR DAT DE TOEKOMST VAN DEZE
KINDEREN ER WEER ZONNIG UITZIET.
Samen helpen we ruim 9.500 kinderen en hun
families in de stad General Santos en op het
platteland van Mindanao. Zoals de 14-jarige Annie.
Zij woont met haar ouders en zes broertjes en zusjes
in een afgelopen dorp in de bergen. Haar vader is
ernstig ziek, en daarom moet haar moeder voor het
inkomen zorgen. “Ik zou graag naar school willen”,
vertelde Annie ons een paar maanden geleden,
“maar dat kan niet. Als mijn moeder aan het werk is,
moet ik thuis blijven om op de kleintjes te passen.”
Door bemiddeling van Pasali krijgen de ouders
van Annie inmiddels een toelage van de Filipijnse
overheid, op voorwaarde dat ze hun kinderen naar
school sturen. Annie kan haar geluk niet op. “Mijn
broertje, zusje en ik krijgen nu elke dag les!” Samen
met de overheid streven we ernaar de schooluitval
onder de door ons gesteunde etnische minderheden
op Mindanao met 80 tot 90% te verminderen.
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Zelfvertrouwen
Een ander belangrijk onderdeel van onze
aanpak is het bevorderen van respect voor
elkaar. De Filipijnen zijn een smeltkroes van
culturen. Minderheden, zoals de moslims en
de oorspronkelijke bewoners die nog steeds
op een traditionele manier leven, worden vaak
gediscrimineerd. Wij hebben lesmateriaal
ontwikkeld dat op 10 scholen wordt gebruikt.
Kinderen leren dat ze elkaar moeten respecteren,
ook al hebben ze een andere achtergrond. En
ze leren zichzelf te accepteren, waardoor hun
zelfvertrouwen en zelfrespect toenemen. Jeanelyn
Villena Nadar, lerares op een basisschool, kan
dat beamen: “Ik heb mijn leerlingen echt zien
opbloeien door de lessen. Ze zijn meer in zichzelf
gaan geloven en veel optimistischer geworden.”

DAG VAN RESPECT

Drie van de tien scholen die het lesprogramma
over respect van Cordaid Kinderstem en Pasali
volgen, doen sinds 2012 ook mee aan een
uitwisselingsprogramma met Nederlandse
scholen. In de periode voorafgaand aan de
internationale Dag van Respect en op de

dag zelf wisselen Filipijnse en Nederlandse
leerlingen via skype en e-mails ervaringen,
foto’s en filmpjes uit en maken samen
gedichten, verhalen en een theaterstuk. Zo
komen ze van alles te weten over elkaars
cultuur en gebruiken.
www.dagvanrespect.nl

FILIPIJNSE SARAH
DURFT WEER TE
DROMEN
DE 9-JARIGE SARAH TALIB WOONT MET HAAR VADER, MOEDER,
BROERTJES EN ZUSJES IN GENERAL SANTOS OP HET FILIPIJNSE
EILAND MINDANAO. SARAH EN HAAR FAMILIE BEHOREN TOT DE
BADJAO, DE ZEEZIGEUNERS, DIE WORDEN GEDISCRIMINEERD EN
ACHTERGESTELD. GELD OM SARAH ELKE DAG NAAR SCHOOL TE
LATEN GAAN, IS ER NIET. TOTDAT CORDAID KINDERSTEM EN ONZE
PARTNERORGANISATIE PASALI BIJSPRINGEN.
Dit is Badjao Village, waar Sarah woont. Een arme wijk vol houten huizen op palen, direct aan zee.

e 9-jarige Sarah Talib met haar moeder en haar vier
Dbroertjes
en zusjes.

“Mijn vader werkt als visser, net als bijna alle
Badjao-mannen. Hij verdient veel te weinig om ons
gezin te onderhouden. Daarom bakt mijn moeder
kakanin, zoete rijstcakejes die hier erg populair
zijn. Wij, de kinderen, verkopen die op straat.
Als we geluk hebben, verdienen we met zijn allen
net genoeg om eten te kopen en naar school te
gaan. Maar meestal kunnen we het schoolgeld
niet betalen.” De meeste tijd hangen Sarah en
haar vier jongere broertjes en zusjes daarom maar
wat rond in de buurt. Het gezin Talib woont in
Badjao Village, een wijk pal aan het water, in een
houten huis op palen. De Badjao behoren tot de
allerarmste inwoners van de Filipijnen.
De meeste Badjao zijn nooit naar school geweest.
Ook Sarah’s moeder Hilda is analfabeet. “Ik wil dat

mijn kinderen wel leren lezen en schrijven. Ik gun
ze een beter leven dan dat van mijn man en mij.
Maar hoe hard we ook werken, we hebben nooit
genoeg geld om de school en de bus ernaartoe te
betalen.” Gelukkig zijn de zorgen van het gezin
sinds kort voorbij. Dankzij de inzet van Pasali
krijgt de familie Talib een toelage van de overheid,
zodat Sarah en de twee andere kinderen in de
basisschoolleeftijd onderwijs kunnen volgen.
Ook heeft de familie toegang tot medische zorg
gekregen. Nu ze elke dag naar school gaat, zijn
Sarah’s cijfers met sprongen omhoog gegaan. En
ze durft weer, net als haar moeder, te dromen van
een betere toekomst. “Ik wil verpleegster worden,
zodat ik mijn ouders, broertjes en zusjes kan
helpen als ze ziek zijn.”
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