Geen kindslaven in
de visserij in Ghana

Stop kinderarbeid op het Voltameer
James Kofi Annan moest als kind onder dwang in de visserij werken en kon
niet naar school. Gelukkig werd hij bevrijd en kwam goed terecht. Inmiddels
redt hij zelf kinderen van hun slavenbestaan op het Voltameer, een stuwmeer
zo groot als Gelderland en Overijssel samen. Het is zijn droom dat alle 20.000
kinderen kunnen stoppen met werken. Hij brengt kinderen naar zijn opvanghuis,
terug naar school en naar hun familie. Helpt u mee?
Koby was pas zeven jaar toen zijn moeder hem uit werken stuurde
naar zijn oom, die visser is op het Voltameer. Vijf lange jaren
werkte hij daar van vroeg tot laat. Zijn moeder kreeg er geld voor.
Toen ze spijt kreeg schakelde ze James’ organisatie in om hem op
te sporen. Koby werd gered en gaat nu hij twaalf is voor het eerst
naar school. Voordat hij definitief terug mag naar zijn moeder,
moet zij eerst leren hoe ze genoeg geld kan verdienen, bijvoorbeeld
met vis roken, en hoe ze beter voor hem kan zorgen. Koby zal nog
twee jaar lang begeleid worden, om herhaling te voorkomen.
www.kerkinactie.nl/kindslavenghana

We hebben allemaal de kracht om
op te staan tegen onrecht

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
543 euro = Reddingsboot vaart uit om kinderen op te sporen
392 euro = Een kind kan een maand lang opgevangen worden
82 euro = Een kind wordt een maand begeleid na terugkeer
Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kindslaven visserij Ghana.
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