Geef voor het werelddiaconale
werk van Kerk in Actie
Kerk in Actie steunt het werk van Stichting Straatkinderen Medellín
in 2017 met € 20.000.
Geeftip:
•	Voor € 10 kan een kind een maand lang naar de voetbalschool.

Geloven in delen
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus
willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en
wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten
komen. Kerk in Actie voert het werk uit namens de Protestantse
Kerk in Nederland, tien oecumenisch georiënteerde kerken en
organisaties en namens een groeiend aantal particuliere donateurs.

Doet u ook mee?

Hulp voor straatkinderen
in Colombia

Ja, ik geef
in de collectezak
op rekeningnummer NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,
o.v.v. collecte Werelddiaconaat
Dankzij u kan Kerk in Actie Stichting Straatkinderen Medellín en andere
werelddiaconale projecten steunen.

Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht
Telefoon: (030) 880 14 56
E-mail: info@kerkinactie.nl
Internet: www.kerkinactie.nl
Rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie

Alvast heel hartelijk dank!
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Nieuwe kansen voor straatkinderen
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op
in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede,
geweld, verslavingen of drugsoverlast. Toekomstperspectief is er
nauwelijks.
Veel kinderen in Medellín komen uit gebroken gezinnen en hebben een laag
zelfbeeld. Ze leven vaak op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar
in de criminaliteit te belanden. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín,
partner van Kerk in Actie, zijn er allerlei activiteiten voor de kinderen.
Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool.
Ook kunnen ze meedoen met een
muziekgroep, een handwerk
project en een straatkinderenkrant.
Jongeren die een opleiding volgen,
kunnen bovendien begeleiding
krijgen om ervoor te zorgen dat ze
hun diploma halen.

Op de voetbalschool krijgt Johan (tweede van rechts)
meer vertrouwen in zichzelf en anderen.

Voetbaltalent
De 13-jarige Johan Parra Velez gaat
wekelijks naar de voetbalschool.
Samen met zijn moeder, halfzusje,
oma en nichtje woont hij in een
klein appartement. De familie is
gevlucht naar Medellín vanwege
gewelddadigheden in het dorp

waar ze woonden. Johans vader
is toen vermoord. Zijn moeder
verdient nu af en toe wat geld
door tijdschriften te verkopen,
maar regelmatig is er geen
geld in huis. Op zo’n dag kan
Johan niet naar de training,
omdat hij dan niets gegeten
heeft. Hij traint echter keihard.
Hij heeft veel talent en maakt
mooie passes. Bovendien geeft
hij niet snel op, want hij wil op de
voetbalschool blijven.
Vertrouwen
Voorwaarde om de trainingen te kunnen volgen, is dat de kinderen zich
inzetten en zich goed gedragen. Ook moeten ze lessen volgen op school.
Deze voorwaarden gelden ook bij de andere activiteiten. Zo leren de kinderen
spelenderwijs om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren
en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in
anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te kunnen blijven
in de maatschappij. In 2017 wil de stichting 450 straatkinderen helpen.

Steun de straatkinderen in Medellín
Voor € 10 kan een kind een maand lang naar de voetbalschool.
Lees op de achterkant hoe u kunt bijdragen.

