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Het begin
T dens hun verbl f in Pakistan, zagen Wim en Miny
E kelenboom veel armoede om zich heen. Als een direct
gevolg daarvan merkten het echtpaar dat kinderen niet naar
school gingen. Omdat z wisten dat de toekomst van een
kind voor een groot deel wordt gevormd door onderw s,
besloten ze iets aan de situatie te doen. Terug in Nederland,
richtte ze in 1988 het E kelenboom Kinderfonds op.
De familie E kelenboom kreeg veel b val van familie en
vrienden. Het fonds groeide en steeds meer kinderen
konden naar school in Pakistan. In 1993 droeg Miny het
stokje over aan ADRA Nederland. In 2014 veranderde de
naam van het kinderfonds in het ADRA E kelenboom
Kinderfonds (ADRA EKF).

Vandaag de dag steunen de kindsponsoren
van het ADRA EKF kinderen in Pakistan,
Madagaskar en Nepal. Met schoolgeld,
uniformen, lesmateriaal en andere onderw s
gerelateerde benodigdheden. Daarnaast
worden onderw sprojecten gefinancierd,
zoals de bouw van klaslokalen en sanitaire
voorzieningen.

Heeft u vragen?
Wenst u meer informatie?
Stuur een e-mail naar : ekf@adra.nl
U kunt ook t dens kantooruren bellen
naar: 030-691 7584
Bezoekadres:
ADRA Nederland
Amersfoortseweg 18
3712 BC Huis ter Heide
ADRA EKF IBAN:
NL61 ABNA 0549 8092 36
t.a.v. ADRA E kelenboom Kinderfonds

Sponsor een schoolkind

Het recht op onderwijs

Wordt u EKF sponsor dan volgt
uw sponsorkind kwaliteitsonderw s en kr gt h of z een
eerl ke kans op een toekomst
zonder armoede.

Onderw s is een fundamenteel recht. Elk kind heeft
recht op onderw s, passend b de leeft d en
ontwikkeling van het kind. Door kwalitateitsonderw s te
bieden, schept ADRA EKF de beste voorwaarden om de
individuele ontwikkeling van het kind – en daarmee ook
die van z n of haar familie – te stimuleren.
Kwalitateitsonderw s veronderstelt vakkundige
leerkrachten, een inspirerende leeromgeving en een
juiste maatschappel ke en politieke benadering.

De opdracht van ADRA aan het E kelenboom
Kinderfonds; kansarme kinderen onderw s
aanbieden zodat hun een beter leven wacht dan
armoede. Om kinderen ook in afgelegen gebieden
te bereiken, werken we samen met lokale
partners. De scholen die ADRA uitkiest bieden
gedegen onderw s. Zodat de kinderen een stevig
basis meekr gen. En z zich ontwikkelen tot
(economische) zelfredzame burgers. Op deze
manier investeren we in de kinderen, hun families
en de gemeenschap waar z deel van uitmaken.

Uw 10 euro per maand zorgt
voor:
Schooluniformen en schoenen
Schoolboeken
Schoolgeld
Extra steun voor
onderw sprojecten

Ik praat vaak met m n collega’s over
onze twee sponsorkindjes, ik laat dan
ook foto’s zien. Toen de school in Nepal
een kopieerapparaat nodig had, hebben
m n collega's meegedaan aan de Dam
tot Damloop. Samen hebben we genoeg
geld opgehaald.
Sylvia Cornelis- N enhuis

We besloten als gezin een
meisje te sponsoren in
Nepal. Ik vind het een f ne
gedachte dat de kleine
b drage die we elke maand
doen ervoor zorgt dat
Karishma naar school kan
gaan.
Arno Bergmans

ADRA heeft de ANBI-status. Dit betekent dat uw gift fiscaal
aftrekbaar is. Periodieke schenkingen z n volledig aftrekbaar!

Alle kinderen verdienen een kans op
onderw s, tenminste dat vind ik. ‘Onze
kinderen’ werken hard en halen goede
c fers. Hun positieve levenshouding en
de verhalen hoe leuk ze het school
vinden, raakt m .
Georgeline Lafond
EKF Vr williger

