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Ieder kind naar school in Zuid-Afrika

Vastenactieproject  2021 Utrechtse parochies
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Over Zuid-Afrika
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Zuid-Afrika is een ontwikkelingsland (1)

▪Heel jonge bevolking: 45% onder 24 jaar, 28% onder 14 (= 16 miljoen 
kinderen)

▪Kinderen gaan gemiddeld tot 14 jaar naar school

▪60% van de kinderen maakt de school/opleiding niet af

▪13% van de kinderen kan niet lezen en schrijven (vooral in townships) 
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Leven in een township
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Zuid-Afrika is een ontwikkelingsland (2)

▪ 53 % van de jongeren heeft geen werk

▪ 27% van de kinderen is ondervoed of eenzijdig gevoed en heeft daardoor 
voor altijd groeiachterstand

▪ 6,5 miljoen kinderen moeten leven van minder dan € 1 per dag

▪ In de coronatijd krijgen nog veel minder kinderen voldoende te eten
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Over het project
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Wij steunen de NDLOVU Care Group

• Opgericht door Nederlands artsenechtpaar Hugo en Liesje Tempelman

• Een holistische aanpak van de armoedeproblematiek:

• Medische zorg

• Kinderzorg

• Research (vooral HIV)

• Gemeenschapsontwikkeling
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De oprichters
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Locatie: regio Elandsdoorn
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Ons project heeft twee speerpunten

1. Zoveel mogelijk kinderen naar de (pre)school

2. Kinderen krijgen te eten op school (want thuis is er 
vaak niets of niet genoeg)
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Wat gebeurt er met het geld?

• Een jaar lang lesmateriaal voor 380 kleuters 

• Twee schoolmaaltijden per dag voor de kleuters

• Les in het alfabet en Engels, sport en andere vakken

• Ouders krijgen les in koken, opvoeding en moestuin bewerken  
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Duurzame ontwikkeling

▪ Leren is leven:  we geven kinderen een toekomst

▪ Voedsel voor het lichaam en voor de geest

▪ Past precies in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
VN. Onze kerk en gemeente Utrecht zetten zich in voor 
deze Global Goals
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www.utrecht4globalgoals.nl

http://www.utrecht4globalgoals.nl/
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Iedereen kan wat doen

▪ Verspreid de informatie over dit project

▪ Bedenk een actie ter ondersteuning

▪ Doe mee met een van onze activiteiten (zie website)

▪ Doe een duit in het zakje: Vastenactie doet er dan 50% bovenop
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Utrechtse scholen doen mee

• Als het vanwege de corona kan

• In ieder geval de Dominicusschool in Oog in Al

• Waarschijnlijk nog enkele andere
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Scan de QR code om te betalen voor Vastenactie met de Camera App op uw telefoon

Of maak uw bijdrage over op:
NL33 ABNA 0234 1592 27 Sint Martinusparochie 

NL79 RABO 0367 5007 87 Parochie Licht van Christus 
Vermeld svp “Vastenactie 2021”



Kinderen hebben de toekomst

Hartelijk dank van de 

kinderen in het project


