Verander de wereld

ELK KIND IN DE KLAS. 

Overal. Wereldwijd
Sponsor nu met je school
schoolkinderen in Madagaskar en
help mee in de strijd tegen armoede. 

Slechts een derde van de kinderen in
Madagaskar maakt de lagere school
af. Het voorgezet onderwijs rondt zelfs
maar 10% van de leerlingen af. Van de
volwassen bevolking in Madagaskar
is 6 op de 10 analfabeet. Als elke
volwassene wereldwijd de
middelbare school zou afmaken, zou
de armoede halveren, volgens de
UNESCO. 


Kom in actie
En daarom vragen wij jouw school om
in actie te komen! Wij begeleiden
graag acties waarbij de scholieren
zelf betrokken zijn. Van een
sponsorloop tot een knutselwedstrijd
voor het goede doel. Met de
opbrengst kunnen kinderen in
Madagaskar naar school. Zo krijgen
de schoolkinderen hier in Nederland
een maatje van ver weg. 


Samen voor verandering
Verandering begint bij bewustwording. Wij willen kinderen hier in
Nederland bewust maken van wat onderwijs betekent en welke
waarde het heeft. Dit doen we door schoolkinderen hier in
Nederland actief te betrekken bij het sponsoren van
schoolkinderen in Madagaskar. We komen graag bij jullie op
school vertellen over Madagaskar en de kinderen daar. De
kinderen krijgen foto’s en informatie over de kinderen die ze
sponsoren. Zo kunnen ze meer over Madagaskar leren en hun
leeftijdgenootjes van ver weg beter leren kennen. 


Doordat de Nederlandse schoolkinderen in actie mogen komen
om hun maatjes te sponsoren, wordt voor hen duidelijker hoe
waardevol onderwijs is. Hierdoor groeit het bewustzijn van een
hele generatie als het gaat om hun voorrechten en het respect
tegenover hun medemens.

De toekomst van de
wereld zit vandaag in
mijn klaslokaal.



Ivan Welton Fitzwater

Geen school meer?
Ik sta op een schoolplein en hoor het lachen van
spelende kinderen. Ik word me ervan bewust wat school
eigenlijk betekent. Iedereen heeft herinneringen aan zijn/
haar lievelingsvak, schoolvriendjes, de broodtrommel en
de schooltas. 

Ik kijk naar de kinderen die tikkertje spelen en vraag mij
af: 

Wat als we helemaal geen scholen meer zouden
hebben in Nederland? 

De rol die we hebben in ons dagelijks leven, kunnen we
invullen omdat we onszelf hebben ontwikkeld. Omdat we
goed zijn geworden in wat we doen. Mede dankzij
school.


De tijd blijft stil staan

In een samenleving werkt elk radertje perfect samen om
de tijd draaiend te houden. Iedereen heeft zijn plek, en
samen vormen we een werkend geheel. Als de lachende
kinderen op het schoolplein verstommen, werken alle
radertjes ineens niet meer. En de tijd blijft stil staan.
Zonder school werkt het systeem niet meer.


Gevolgen van geen onderwijs

In veel landen draaien de radertjes van de maatschappij niet
op de manier zoals ze dat zouden moeten doen. Omdat
kinderen geen onderwijs kunnen volgen, ontstaat een negatieve
kettingreactie. 

Analfabetisme. Armoede. Honger. Geweld. Criminaliteit. 




Stel dat

Om deze kettingreactie te onderbreken moeten we ingrijpen.
Onderwijs is de sleutel tot het laten ontstaan van een positieve
kettingreactie. 

Geletterdheid. Zelfredzaamheid. Overvloed. Vrede. Liefde. 

Dit is waar we als wereldbevolking naartoe willen. En daarom
hebben wij het motto: Verander de wereld, begin bij het kind.


ADRA Eijkelenboom
Kinderfonds
Maar liefst 44% van de bevolking in Madagaskar is jonger
dan 14 jaar! Door de (extreme) armoede gaan 1,3 miljoen
kinderen, zo’n 60%, niet naar school. Het niet naar school
gaan stelt zij bloot aan kinderarbeid, huiselijk geweld en
kinderhuwelijken. 

Dankzij onze trouwe sponsoren kan het ADRA Eijkelenboom
Kinderfonds op het moment al 850 kinderen naar school
laten gaan. Kinderen die anders weinig of geen kans
hebben om ooit in hun leven te leren lezen. Onze
sponsoren dragen eraan bij dat kinderen terechtkomen
waar ze thuishoren: in de schoolbanken! Deze kinderen
krijgen naast schoolgeld ook lesmateriaal, een schooltas
en een uniform. 



Als de leeromgeving zo optimaal mogelijk is, is er ook
ruimte voor projecten zoals het maken van drinkwater en
sanitaire voorzieningen.


Over ADRA
Adventist Development Relief
Agency (ADRA) helpt in
noodsituaties en verbetert op
duurzame wijze de
levensomstandigheden van
kwetsbare groepen. 


ADRA heeft in meer dan 120
landen kantoren waar mensen
vechten tegen de armoede in
de wereld. Onze directe
aanpak maakt onmiddellijke
hulp mogelijk in tijden van
crisis. Wij vormen we een
sterke partnerschap met de
gemeenschappen die we
dienen. Zo raakt ons werk
miljoenen levens over de hele
wereld. 



We zijn wereldwijd een
middelgrote organisatie en
hebben een CBF-certificaat.
Dankzij onze ANBI-status zijn
uw giften aftrekbaar van de
belasting.




Volg ons
Volg ons op facebook: ADRA Eijkelenboom Kinderfonds of
op de website adra.nl/adra-ekf-scholen


Kom in contact
Heeft u vragen? 

Wenst u meer informatie? 

Stuur een e-mail naar : ekf@adra.nl.

U kunt ook tijdens kantooruren bellen 

naar: 030-691 7584

of app naar het nummer 06-43171772.


Amersfoortseweg 18

3712 BC Huis ter Heide

adra.nl/ekf
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