
 

Kansarm wordt Kansrijk 
 

Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-
Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en 
ziekenhuisprojecten. 
 
Nog te veel gezinnen in arme landen ervaren een uitzichtloze situatie. Een situatie die vrijwel alleen 
doorbroken kan worden door deze gezinnen onderwijs en medische hulp te bieden. Door hen te 
leren lezen, schrijven en rekenen, maar ook met informatie over hygiëne, landbouw en veeteelt en 
de beginselen van zakendoen. En wel zodanig dat ze hun nieuw verworven kennis op hun beurt weer 
overdragen aan andere mensen in de gemeenschap. Met als resultaat dat een relatief kleine 
investering zich als een olievlek verspreidt en leidt tot een gemeenschap die steeds beter in staat is 
om voor zichzelf te zorgen en op te komen. 
 
Vanuit deze gedachte heeft de 40-dagenaktie dit jaar voor het motto “Kansarm wordt Kansrijk” 
gekozen. Het is immers uw bijdrage die kansarme gezinnen een kansrijk perspectief biedt. Waarbij 
we wederom zorgvuldig hebben gekozen voor projecten die aantoonbaar bijdragen aan een betere 
toekomst op korte en lange termijn. Met dit jaar een speciale bijdrage voor een basisschooltje in 
Gambia, waar aan kansarme kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar onderwijs geboden wordt. 
 

Nieuw schoolgebouwtje voor de Tanji Life Nursery School in Gambia 
Gambia behoort tot de armste landen ter wereld (BNP 350 euro per hoofd van de bevolking). De 
openbare scholen liggen ver weg, in de grote plaatsen, en openbaar vervoer is er niet of nauwelijks 
en bovendien voor veel gezinnen onbetaalbaar. Slechts 55% van de bevolking geniet of heeft enige 
vorm van onderwijs genoten. Om deze kansarme situatie te doorbreken, heeft dhr. Bakary Kanyi in 
2008 een basisschooltje opgezet in een compound in Tanji, een vissersplaatsje aan de kust van 
Gambia. 
 
Dit schooltje was oorspronkelijk gehuisvest in een gebouwtje met twee lokalen en telde bij de start 
16 kinderen. Inmiddels zijn er twee lokalen bijgebouwd en telt de school 86 leerlingen, vijf 
leerkrachten en drie toiletten en is het terrein volledig ommuurd. Belangrijke sponsor van dit project 
is Sjoerd Weiler. Deze oud-Laarder, thans woonachtig in Bussum, zet zich al 7 jaar met hart en ziel in 
voor het verder professionaliseren en uitbreiden van deze school. Het streven is dat de school binnen 
enkele jaren toegang biedt aan 150 leerlingen, maar om dat te kunnen verwezenlijken zal het 
oorspronkelijke schoolgebouwtje, dat door termieten is aangetast en ernstig in verval dreigt te 
raken, opnieuw moeten worden opgebouwd. Dit keer van deugdelijk materiaal, zodat het bestand is 
tegen vraatzuchtige termieten.  
 

                                   
 
Naast een bijdrage voor het verder uitbouwen van deze basisschool, investeren we ook in meubilair 
voor de school. Meubilair dat de heer Weiler ter plekke laat maken, waarmee dit ook weer een extra 
stimulans geeft aan de gehele gemeenschap.  
 
 



 
 
 
Op het gebied van medische zorg steunen we dit jaar twee projecten. Het beddenproject van de 
Stichting Maak Ethiopië Gezonder en speciale medische apparatuur voor het St. Francis’ Hospital in 
Zambia. Zij bieden opvang en medische hulp aan vrouwen (dikwijls zeer jonge meisjes) die tijdens 
hun zwangerschap of na hun bevalling problemen ondervinden. Het is deze eerste opvang die zorgt 
voor een kansrijkere toekomst voor de baby’s en hun moeders.  
 
Verder steunt de 40-dagenaktie ook voor 2015 het schoolproject voor aids-wezen in Tanzania van 
Stichting Child, Nelleke Alders' Stichting Child Welfare Organization uit Blaricum voor de accountant-
opleiding van Amrita en het schoolgeld voor Deepa en Rejina in Nepal en tenslotte Stichting Caring 
Unites uit Laren voor de huisvesting van drie studentes,  ook in Nepal.  
 
Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit, we gaan 
daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek, en zien er  scherp op toe dat al het ingezamelde geld 
goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak hier uit de regio, die zich 
geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en 
gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële 
bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?  
 

Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op onze website: 

www.40-dagenaktie.nl 

 

Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93 

 


