Projecten 2020
Een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de artikelen die u koopt in de Zendingswinkel is in
2020 bestemd voor onderstaande projecten.
Onderwijs voor Dalit kinderen
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits
worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede
waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.
‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits
vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden
ook wel kastelozen genoemd. Ze worden
geminacht. Dalit kinderen worden op school met
de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor
stoppen veel kinderen vroegtijdig met school.
Door deze discriminatie en onder invloed van
traditie en armoede stoppen veel kinderen
vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen
met hun ouders als dagloner in de landbouw, de
visserij of de steenfabriek. De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende
kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt
Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun
schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard
zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede
in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.
(https://www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-voor-dalit-kinderen);
Vakopleiding biedt jongeren toekomst
Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft
de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het
land is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren,
hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk.
Hierdoor kunnen jongeren niet in hun eigen levensonderhoud
voorzien. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk
in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een
vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel
bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in
coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Het
Vredescentrum Barbara Ford blijft hen ook nog geruime tijd ondersteunen in hun werk. In 2018
zullen zo´n 60 inheemse jongeren genoeg inkomsten uit hun bedrijfje kunnen halen voor hun
levensonderhoud. (https://www.kerkinactie.nl/projecten/een-vakopleiding-biedt-jongeren-toekomst

