Tekst bij Powerpoint 11/3/18 - Oeganda, route 2
Een nieuwe start voor Oegandese straatkinderen
1.
(Onvoorwaardelijke liefde)
Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor straatkinderen in Oeganda, die onvoorwaardelijke
liefde vaak moeten missen.
2.
(Duizenden kinderen leven op straat in Kampala)
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Velen zijn de armoede en
geweld in het noorden van Oeganda ontvlucht. Ze hoopten op een beter leven in de grote stad, maar
nu vechten ze om te overleden door te bedelen of spulletjes te verkopen.
3.
(Zes partners van Kerk in Actie strijden samen tegen kinderarbeid in Oeganda)
Zes Oegandese partners van Kerk in Actie werken samen om deze vorm van kinderarbeid te stoppen
en deze kinderen een beter bestaan te bieden. Allereerst weer een dak boven hun hoofd en genoeg
te eten.
4.
(Weer naar school)
Dan weer naar school in Kampala met eigen schoolspullen.
5.
(Contact zoeken met familie)
Er wordt contact gezocht met familieleden.
6.
(Weer terug naar Karamoja)
Als de kinderen het willen begeleiden de organisaties hen om weer terug te gaan naar de regio
Karamoja, waar ze vandaan kwamen en de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen.
7.
(Familie steunen voor beter inkomen)
De familieleden in Karamoja krijgen ondersteuning om een beter inkomen te verdienen.
8.
(Kinderen weer terug naar school)
Dan kunnen de kinderen weer terug naar school om aan hun eigen toekomst te werken.
9.
(Eigen bedrijf: startpakket chapatti’s bakken)
Jongeren en verzorgers kunnen kiezen wat voor vaktraining ze willen volgen om een eigen
onderneming te starten. De vaktrainingen zijn vaak op voedsel gericht, omdat je daarmee twee
vliegen in één klap slaat in een gebied waar honger voortdurend op de loer ligt. Sommigen kiezen
ervoor om chapatti’s te leren bakken. Na de training krijgen ze een startpakket om direct aan de slag
te kunnen.
10.
Samen zijn we een kerk in actie. Hartelijk dank voor uw steun om straatkinderen in Oeganda
een nieuwe start te bieden!

