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SLEUTELROL
John verteld zijn verhaal, en hoe het
EKF het leven van hem en zijn Oma
heeft verandert. - Pagina 3

SCHOLEN DICHT,
WAT NU?

De scholen blijven dicht, de markten
gesloten. Madagaskar vertelt hoe
lastig het was om schriften te kopen
en Nepal hoe ze een online examen
hebben gedaan. In Pakistan kon
onlangs Corona eindelijk het
rennovatieproject worden afgesloten. 
En veel kinderen komen bij het
openen van de school niet meer
terug. - Pagina 4

EXTRAATJE
De scholen hebben in deze moeilijke
tijd extra aandacht nodig om hun
kinderen goed onderwijs te kunnen
geven. En dit extraatje was dankzij
jullie steun mogelijk. - Pagina 2

N A J A A R  2 0 2 1  |  N U M M E R  2

ONLINE-EXAMEN IN NEPAL

KAARTEN VOOR ONZE
SPONSORKINDEREN

SCHOOLTAS VOOR
PAKISTAN

KAARTEN VOOR
SPONSORKINDEREN

ONDERWIJSMATERIAAL
IN MADAGASKAR

Niet alleen de kinderen sturen dit jaar
kerstkaarten - ook de sponsoren
schrijven een kaart. - Pagina 2

ZONDER PAPIERTJE
BEN JE NERGENS
Een kindsponsor aan het woord. 
- Pagina 3
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Ook de kinderen
krijgen kaartjes
Meer dan 100 kinderen krijgen van hun sponsoren

een kaart met kerst. Kaarten in alle vormen en
kleuren zijn naar ons kantoor gestuurd voor onze
sponsorkinderen. Sommige van deze kinderen zijn

deze zomer afgestudeerd. Zij krijgen alsnog hun
kaartje. Het nieuwe kind en de andere 700 kinderen
krijgen ook een kaartje. Het EKF-team gaat met een

aantal vrijwilligers de prachtige kerstkaartjes
schrijven, zodat elk kind persoonlijk een kerstgroet

ontvangt.   

Tijdens de pandemie moesten
scholen hun kennis en
vaardigheden, in een relatieve
korte tijd, overdragen aan de
leerlingen. Het EKF mocht 4
scholen en 352 leerlingen
ondersteunen. Dankzij jullie
sponsorbijdrage en een grote
donatie konden wij speelgoed,
extra boeken en zelfs voor één
school tablets kopen voor de
online wiskundeles.

EXTRAATJE

MINY EIJKELENBOOM OVERLEDEN
Deze zomer is de oprichtster Miny Eijkelenboom op 92
jarige leeftijd overleden. Wij geven onze condoleance aan
haar familie. Ook al zijn Wim en Miny Eijkelenboom er niet
meer, hun liefde voor de kinderen leeft voort. En meer dan
30 jaar nadat zij het fonds hebben opgericht staan er 200
kinderen op de wachtlijst op zoek naar een sponsor. 

Ter herdenking aan Miny gaat het EKF in het jaar 2022 een
speciale actie doen. Voor de eerste 92 kinderen die in het
jaar 2022 een sponsor vinden, sponsort het EKF ook een
kindje. U helpt dus niet alleen één maar twee kinderen. 

Zo herdenken we het leven van Miny. Zij was altijd bereid
een stap extra te zetten voor deze kinderen. 
Wilt u een kind (extra) sponsoren ter herdenking aan
Miny? Stuur dan een mail naar nadja@adra.nl of ga naar
www.adra.nl/sponsor-een-kind.



Hallo, mijn naam is Sundeep John. Ik zit op Faisalabad Adventist Elementary
in Pakistan en heb recent klas 8 afgerond. 
Mijn broertje was pas twee jaar oud toen mijn moeder ons in de steek liet
om opnieuw te kunnen trouwen. Mijn vader hield veel van mijn moeder en
kon niet met het verlies omgaan. Hij begon te drinken. Mijn Oma heeft ons
opgevoed en op een adventistische school ingeschreven. Zij werkte om mijn
schoolgeld te betalen. Vaak was de leraar boos op mij omdat het schoolgeld
niet op tijd werd betaald. Daar was ik weer boos over en vond school
helemaal niet leuk meer.  Op een dag heeft het schoolhoofd mij bij het ADRA
Eijkelenboom Kinderfonds ingeschreven.

De familie van Naomy was
al arm voordat zij werden
overvallen. Binnen een paar
tellen waren ze al hun
bezittingen kwijt. De familie
moet hard werken om te
kunnen overleven. Gelukkig
wordt Naomy’s schoolgeld
betaald door een trouwe
sponsor in Nederland.
Anders zou Naomy van
school af moeten gaan. Dit
schooljaar kan, dankzij jullie
steun, ook haar jongere
broer naar school. "Dit was
zonder jullie steun nooit
mogelijk geweest!" vertelt
Rina van ADRA
Madagaskar. 

Het ADRA Eijkelenboom Kinderfonds telt ongeveer 320 kindsponsors. Eén
daar van is Sylvia Cornelis – Nijenhuis. Sylvia is lid van de gemeente Alkmaar.
Op een sabbatochtend kreeg de gemeente bezoek van de toenmalige
coördinator van het kinderfonds. Sylvia had in het verleden al eens een kind
gesponsord bij een andere organisatie en besloot in te gaan op de oproep van
ADRA EKF. Samen met haar man Arthur werden ze uiteindelijk de trotse
sponsors van twee kinderen uit Nepal. 
Eén van Sylvia’s favoriete bezigheid is muziek maken. Geregeld treedt ze op
in de gemeente met haar band Joyfull. Aangestoken door het enthousiasme
van Sylvia besloten de bandleden ook een schoolkind uit Nepal te sponsoren.

‘Ik vind het belangrijk dat kinderen naar school gaan en goed onderwijs
volgen, want zonder papiertje ben je nergens’, zegt Sylvia. ‘Ik weet dat het
geld in goede handen is bij ADRA. Wanneer ik een praatje maak met collega’s
laat ik de foto’s van Rabina, Salone en Sajan zien. In 2019 deed ik mee met de
Dam tot Dam loop in Amsterdam. Eén van mijn collega’s ging ook mee. We
lieten ons sponsoren en haalden geld op voor een kopieerapparaat. En dat is
er gekomen.’ 
Trots vervolgt ze, ‘ook de gemeente Alkmaar sponsort een schoolkind.
Daarom halen we met Kerst altijd wat extra geld op voor het kinderfonds.’

Het is mijn grootste wens om naar Nepal te gaan. Ik wil graag het land en de
cultuur ervaren, de school bekijken en natuurlijk de kinderen ontmoeten. Als
er ooit een schip met geld binnenkomt, vaar ik uit,’ zegt ze lachend.

EEN KINDSPONSOR AAN HET
WOORD
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NAOMYS
VERHAAL

SLEUTELROL

 Zij hebben mijn gegevens verzameld
en na een tijdje kreeg ik hulp. Elk jaar
kreeg ik een nieuwe schooltas,
boeken, kopieën, een uniform,
schoenen en korting op het
schoolgeld. Ik vond lezen steeds
leuker worden. De last voor mijn
grootmoeder werd ook minder
zwaar. ADRA heeft een sleutelrol
gespeeld in mijn leven. Ik ben ADRA
en de donoren enorm dankbaar. Zij
hebben mijn leven en dat van vele
andere kinderen veranderd. Als jullie
me niet hadden geholpen, zou ik
waarschijnlijk één van de vele
straatkinderen zijn geworden. 
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Elk kind in de klas.Overal.Wereldwijd.

SCHOOL DICHT EN ONLINE ONDERWIJS

N A J A A R  2 0 2 1

Let op: Nieuw bankrekeningnummer

Eind resultaat

Covid-19 bleef ook deze zomer een uitdaging voor de scholen.  

Madagaskar
Madagaskar vertelt dat er geen schriften meer verkrijgbaar waren. Het
hele jaar probeerden ze geschriften te kopen. Van de zomer verschenen
ze eindelijk weer op de markt. Daarom krijgen de scholieren, namens
hun sponsor, niet één maar twee schriften na de zomervakantie.   

Pakistan
In Pakistan is het rennovatieproject van de drie scholen eindelijk klaar.
Maar vanwege Corona wacht men nog met de officiële
openingsceremonie. De scholen hebben met veel kinderen te maken die
moeten verhuizen omdat hun ouders, vanwege de crisis, ergens anders
werk moeten zoeken.  

Kinderen die wegvallen
Vanwege de omstandigheden zijn dit jaar meer kinderen dan gemiddeld
van de school weggevallen. Dit is vooral omdat veel ouders op zoek naar
werk zijn verhuisd. Toen de scholen naar lange tijden weer open zijn
gegaan kwamen veel leerlingen niet meer opdagen. De scholen doen
hun best om deze kinderen te benaderen en weer terug naar school te
brengen. Onlangs hun werk zullen deze kerst veel sponsoren een nieuw
kind mogen verwelkomen. 

Nepal
Ook de examens zijn een uitdaging. In Nepal konden alle scholieren hun
examens online doen. Directeur Arjun van Nepal was trots dat van de 12
EKF studenten die zijn afgestudeerd 3 de hoogste cijfer hebben behaalt. 


