
Met uw bijdrage hebben meer kinderen een goede toekomst 

Het motto van de Interkerkelijke 40-Dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes was dit jaar: ‘onderwijs 

overwint armoede’. En door uw bijdragen zijn wij wederom in staat geweest om kinderen in de 

allerarmste gebieden de mogelijkheid van goed onderwijs te bieden. Zij zijn het immers die middels 

onderwijs hun dorp of gemeenschap op positieve wijze kunnen veranderen. En een betere toekomst 

kunnen bieden aan hun kinderen en kleinkinderen. 

En dat het geld niet alleen volledig ten goede komt aan de geselecteerde projecten, maar ook zeer 

wordt gewaardeerd door de leerlingen, blijkt wel uit de positieve reacties van drie Nepalese meisjes 

die nu de kans krijgen om naar school te gaan. Deepa die nog aan het begin van haar schoolcarrière  

staat, schrijft een kort briefje in eenvoudig Engels waarin ze haar dankbaarheid uitspreekt dat ze naar 

school kan en dat ze graag wil doorleren. Rejina die drie klassen hoger zit, beschrijft in goed Engels 

uitgebreid hoe blij ze is dat ze de kans krijgt naar school te gaan en hoe belangrijk onderwijs voor haar 

is. Ze belooft heel hard te werken om een groot succes van haar studie te maken. Ze brengt de groeten 

over aan iedereen van de kerk, wat ze ondersteunt met een tekening van een kerk. Het meisje Amrita, 

dat in de laatste fase van haar studie is gekomen, schrijft in een prachtig handschrift hoe belangrijk de 

school voor haar is. Ze heeft niet alleen geleerd om te lezen en schrijven, maar ook om op eigen benen 

te staan. Ze ziet het leven nu dan ook heel positief tegemoet, terwijl ze zonder onderwijs 

waarschijnlijk onder zeer slechte omstandigheden zou leven, zoals helaas nog veel kinderen in Nepal. 

“Middels deze brief wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken.”     

Ook de Larense stichting Lakeland Foundation is zeer blij met uw bijdrage, waarmee ze les- en 

hulpmiddelen kunnen aanschaffen voor een nieuw te starten opleiding voor meisjes tot onder meer 

kapster en secretaresse aan de Ukunda Youth Polytechnic school in Kenia. Inmiddels is met de bouw 

van het schoollokaal begonnen en nog dit jaar hopen ze met de opleiding te kunnen starten. Waarmee 

kansarme meisjes de mogelijkheid krijgen om een waardevolle toekomst op te bouwen. 

De Keniaanse stichting Kufanya, die zich inzet voor de Sunrise Junior Academy, heeft met uw 

ondersteuning de school van nieuwe latrines kunnen voorzien en een veilige omheining.  

In Tanzania kunnen we meer dan 70 weeskinderen de kans geven om te werken aan een mooie 

toekomst door het volgen van een goede opleiding in een veilige liefdevolle omgeving. Dit project is 

zo succesvol dat enkele kinderen het zelfs tot aan de universiteit schoppen. En het zijn de opgeleide 

kinderen die op hun beurt weer een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap. 

Ook de Stichting Solidariteit Panama van Pater Roberto Gonzales dankt ons wederom in een 

uitgebreide brief voor onze bijdrage, die enkele studenten de kans biedt om drie jaar naar school te 

gaan.  

Een ander doorlopend project is het steunen van 2 kleuterleraressen in Friersdale, het project van Pater 

van Weegen in Zuid-Afrika. Zijn projecten worden regelmatig door mensen uit onze gemeenschap 

bezocht en zij komen dan met enthousiaste verhalen terug over de inzet en het resultaat van het werk 

van Pater van Wegen. 

Naast deze onderwijsprojecten hebben we ook een deel van het geld besteed aan enkele 

irrigatieprojecten. Dit zorgt ervoor dat de kinderen niet meer uren hoeven te lopen om water te halen. 

Wat vervolgens de weg vrijmaakt voor de kinderen om hun tijd te gaan besteden aan onderwijs.  



Kortom, met uw bijdrage bieden we daadwerkelijk een groep kansloos gewaande kinderen een 

kansrijke toekomst. Niet in het minst doordat mensen zich geheel belangeloos inzetten voor deze 

projecten. Wij willen dan ook iedereen hartelijk danken die ons heeft geholpen om te helpen!   
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