Het coronavirus houdt de wereld nog steeds
in haar greep en Latijns-Amerika is nog altijd
een van de zwaarst getroffen gebieden. Het
aantal mensen dat honger lijdt in dit deel van
de wereld is volgens de Verenigde Naties, de
afgelopen jaren verviervoudigd. Naast de
economische crisis door de coronapandemie
kreeg deze regio ook nog eens twee
verwoestende orkanen over zich heen.
Hierdoor hebben nóg meer kinderen en
gezinnen hulp nodig.
WereldOuders wil en kan veel doen om de
situatie van kwetsbare kinderen en gezinnen
structureel te veranderen. Hoe? Door hen te
laten opgroeien in een veilige en liefdevolle
omgeving en hen alle kansen te bieden om
zich te ontwikkelen.
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In dit magazine leest u het verhaal van Jon uit
Guatemala die na lange tijd op straat gewoond
te hebben, via een studiebeurs van
WereldOuders weer naar school kan en mag
dromen over een mooie toekomst. Zo’n kans
verdient toch ieder kind?
Lees mee en blijf op de hoogte van de
huidige situatie in Latijns-Amerika, onze
projecten en nieuws over WereldOuders.
Mocht u vragen hebben over iets wat u leest,
neem dan met ons contact op.
Pauline Lemberger,
Directeur
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Zo gaat
het nu in
LatijnsAmerika

De wereld is nog steeds in de ban van
het coronavirus en Latijns-Amerika is
nog altijd een van de zwaarst getroffen
gebieden. Ook politiek en economisch
verkeert het in zwaar weer. Een selectie
van interessante en aangrijpende
artikelen uit dit deel van de wereld.
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Van overleven
op straat naar
de middelbare
school
Leven in een gewelddadig huishouden dwong Jon (20) uit
Guatemala de straat op. Toen WereldOuders aanbood hem
een studiebeurs te geven om zijn studie te hervatten, liet hij
die kans niet aan zich voorbijgaan
Jon pakt een krant vast. Het is de Prensa Libre, een bekende
Guatemalteekse krant. “Er staan soms verhalen in uit deze stad”,
zegt Jon plechtig. Op de vraag wat voor soort verhalen, antwoordt
hij: "Het gebruikelijke. Geweld, misdrijven. Zelden iets positiefs. Ik
ben eraan gewend." Zijn de verhalen waar? John is even stil en kijkt
naar beneden. “Helaas wel”, zegt hij droevig.
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Huiselijk geweld
De stad waar Jon het over heeft heet
Parramos, gelegen in de hooglanden van
Guatemala, op een uur van hoofdstad
Guatemala-Stad. Casa San Andres, het
programma van WereldOuders in
Guatemala, ligt hier ook vlakbij. Helaas is er
in Parremaos veel armoede. In de stad
wonen naar schatting bijna 14.000 mensen
van wie 64% in (extreme) armoede leeft.
44% lijdt aan chronische ondervoeding en
23% kan niet lezen of schrijven. Daarnaast
is het sterftecijfer erg hoog voor kinderen
tot vijf jaar.
Jon groeide in Parramos op bij zijn moeder
Alejandra, zijn stiefvader en twee
stiefzussen en stiefbroers. Zijn stiefvader
was alcoholist. Huiselijk geweld was normaal
in het gezin. Zijn moeder verdiende haar
geld door te werken op boerderijen
rondom de stad. Zijn stiefvader had zijn
eigen stuk land om producten te
verbouwen, maar verdiende zelden
genoeg om het gezin te onderhouden.
Jon begon al op zijn achtste met werken in
de om zo bij te dragen aan het
gezinsinkomen. Maar het geld dat hij
verdiende was nooit genoeg voor zijn
stiefvader. "Zelfs als ik mijn best deed werd
hij boos over de kleinste dingen of dingen
die niet waar waren”, herinnert Jon zich.
"Niet alleen ik maar ook mijn broers,
zussen en moeder leden onder het geweld
en misbruik”.

Bijna anderhalf jaar lang (over)leefde Jon
op straat. Maar hoe meer hij tot een
crimineel leven werd gedreven, hoe meer
hij besefte dat dat niet was wat hij wilde. Hij
klopte aan bij zijn oom Javier en tante
Carmen. “Gelukkig boden zij mij onderdak
en zorgden ze voor me”, zucht hij
opgelucht. Wonen bij zijn oom en tante
veranderde Jon's leven. Ze moedigden
hem aan om iets van zijn leven te maken
en dat deed hij. “Ze boden me onderdak
en schreven me in bij een school. Ik was
toen zestien en was al lang niet naar school
geweest. In de avonden studeerde ik en ’s
ochtends werkte ik om mijn schoolgeld en
eten te betalen”, legt hij uit.
“Ik werkte op een avocadoplantage die
grensde aan terrein van WereldOuders.
Hier verdiende ik 300 Queztales (ongeveer
40 dollar) per week. Als ik over het hek van
avocadoplantage keek, zag ik de kinderen
die in het programma van WereldOuders
woonden. Ze zagen er gelukkig uit en ik
wenste dat ik bij hen kon zijn”, zegt Jon.

Hoop op een goede toekomst
In 2018 stelde Jons neef Vilma voor om
contact op te nemen met WereldOuders
om te zien of ze hem konden helpen,
nadat hij Jon zo bewonderend over de
organisatie hadden horen praten. Tot Jon's
verbazing beantwoordde WereldOuders de
oproep. Bij het zien van zijn enthousiasme
en toewijding om te studeren, boden ze
aan om zijn studie te ﬁnancieren zodat Jon
in Casa San Andres zijn middelbare
schooldiploma kan halen. “Ik was net 17
geworden toen ik dat hoorde. Het was het
beste verjaardagscadeau ooit!”, bekent hij.
Drie jaar later zit Jon op de middelbare
school en studeert hij informatica. Het gaat
erg goed met hem. “WereldOuders gaf
me weer hoop. Niet alleen door mijn
opleiding te betalen maar vooral door
psychologische hulp te bieden. Dat heeft
me echt geholpen om het verleden achter
me te laten en me te richten op de
toekomst”, zegt Jon.
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De realiteit van Guatemala

De gewelddadige geschiedenis van Guatemala
laat zijn sporen na. Het land heeft te maken met
sociale en economische problemen,
criminaliteit, ongelijkheid en armoede. Heel veel
armoede. Kwetsbare kinderen krijgen in ons
programma weer volop kansen.
Meer dan 70 procent van de bevolking van
Guatemala leeft onder de armoedegrens
(minder dan $ 2 per dag). 15 procent daarvan
leeft in extreme armoede, en moet rondkomen
van minder dan $ 1 per dag.
Onderwijs is voor WereldOuders een van de
belangrijkste middelen om armoede tegen te
gaan. Met goede opleidingsmogelijkheden
vergroot je de kans om je talenten te
ontwikkelen en later een zelfstandig inkomen te
kunnen genereren. Een belangrijk onderdeel
van de scholing van de kinderen is daarom dat
zij een praktisch vak leren. Alle studenten
volgen gedurende de middelbare school
vakopleidingen. Door deze vakopleidingen
kunnen zij ervaren wat ze goed kunnen en waar
hun interesses liggen. Voor deze vakopleidingen
doen zij een examen en krijgen ze een nationaal
erkend certiﬁcaat.

Overleven op straat
Toen Jon veertien jaar was besloot hij weg
te lopen van huis. "Ik woonde eerst tijdelijk
bij een vriend, kwam toen in Parramos op
straat terecht en begon te roken en drugs
te gebruiken. Het waren echt wanhopige
tijden, onder invloed van slechte
vrienden”, vertelt Jon. Hij geeft toe dat er
tijden waren dat hij in de verleiding kwam
om zich bij een bende aan te sluiten als
manier om te overleven. Het is een route
die veel jongeren in Latijns-Amerika volgen,
die vaak eindigt in de dood of een
gevangenisstraf. Gelukkig gaf Jon niet toe
aan de verleiding.
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Met jouw steun laat je kinderen weer
dromen!

#KeepDreamsAlive

Op dit moment is de situatie door kansenongelijkheid, armoede
en onveiligheid in Latijns-Amerika enorm zorgelijk. Door de
coronapandemie hebben nóg meer kinderen hulp nodig. De
kansen en dromen die zij hebben, zijn in rook opgegaan en de
wanhoop is nabij.
Wij willen kinderen daarom ondersteunen in het terugvinden
van kansen en dromen. Hoe? Door hen te laten opgroeien in
veiligheid. In een liefdevolle omgeving. Het liefst ondersteunen
wij kinderen in hun gezinnen, maar als het niet anders kan
krijgen zij een plekje in een van onze programma’s. Zo worden
trauma’s geheeld, een positief zelfbeeld ontwikkeld en kunnen
kinderen weer dromen!
Wij geven kinderen de kans om zich te ontwikkelen, zoals Jon
uit Guatemala die na lange tijd op straat gewoond te hebben,
via een studiebeurs van WereldOuders weer naar school kan.
Zo’n kans verdient toch ieder kind?
Help ons kinderen als Jon te helpen, met dát wat zij nú nodig
hebben.

Geef hen een kans. KeepDreamsAlive.
Doneer hier direct via de website
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Kort nieuws

Het is ons gelukt! WereldOuders
Een nieuwe
sluit zich aan bij
ambulance voor
EarthToday
Haïti

Eind februari hebben wij de ambulance
kunnen kopen voor ons St. Damien
kinderziekenhuis. Op tweede paasdag is
deze per boot vertrokken vanuit de haven
van Antwerpen. De container is onlangs
aangekomen in de haven van Port-auPrince in Haïti. We zijn super blij en willen
alle donateurs die aan de ambulance
hebben bijgedragen heel erg bedanken!

WereldOuders heeft zich aangesloten bij
het onlangs gelanceerde platform
EarthToday, een wereldwijd initiatief met
de belangrijke missie om bewustwording
omtrent de staat van de aarde te
bevorderen en de bescherming ervan te
versnellen.
We zijn ontzettend trots dat wij met ons
werk kunnen en mogen bijdragen aan een
gezonde, veilige en positieve omgeving
voor iedereen die op deze prachtige
planeet leeft.
Kijk op ons platform op EarthToday! Sluit je
aan bij onze community, bescherm een m²
natuur en laat je inspireren!

Save the
date!

Op zaterdag 20 november 2021 hopen wij
jullie weer te zien in Hotel van Oranje voor
de tiende editie van het WereldOuders
Gala.
Mis dit unieke familiegala niet! Wees er snel
bij en reserveer een tafel.
www.wereldoudersgala.nl

Naast de ambulance, hebben we de
container waarin de ambulance wordt
vervoerd tot de nok toe gevuld met dozen
vol goederen voor het St. Damien, zoals
een echoapparaat, een couveuse, een
extra brancard, helmen, eerste hulp
goederen, ambulancekleding en veel
medische hulpmiddelen. Dit alles is
gedoneerd en mogelijk gemaakt door DIAC

Reserveer nu!

Medical, GGD Haaglanden, Mides
Healthcare, Oleander Uitvaartzorg, WeCare
Medical BV, Koninklijke Utermöhlenen en
Hester Dolleman. Heel veel dank voor jullie
bijdragen en steun!
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Samenwerking
WereldOuders en
Lot of Happiness

Coolﬁnity
doneert zes
koelkasten aan
programma Haïti

Kom in actie voor
WereldOuders

WereldOuders is aangesloten bij Lot of
Happiness, een loterij die goede doelen
steunt die het verschil maken voor kinderen
in Nederland en daarbuiten. Wanneer je
een lot koopt (à €12,50) en meespeelt voor
WereldOuders doneer je elke trekking
minimaal 40% van je inleg aan ons!
Daarnaast maak je ook kans op geweldige
prijzen tot wel 1 miljoen euro.
Voor meer informatie en meespelen voor
WereldOuders
kijk hier!
Het Amstelveense bedrijf Coolﬁnity, dat
koelkasten ontwikkelt en produceert voor
gebruik in tropische landen zonder stabiele
stroomvoorziening, doneert zes koelkasten
aan onze kindhulpprogramma's in Haïti.
Deze ‘Coolﬁnity Coolers’ worden geplaatst
in de verschillende programma's en in het
St. Damien Kinderziekenhuis van
WereldOuders. Zo zijn de kinderen en het
personeel altijd verzekerd van vers eten en
drinken.
Lees meer

Post wereldouders
Vanwege het coronavirus is post vanuit Nederland naar onze
projectlanden veel langer onderweg en is de frequentie van post
vanuit de programma’s naar Nederland een stuk minder.
Wij willen u vragen om bij voorkeur elektronische post (e-mail) te
sturen naar uw sponsorkinderen via ‘Mijn WereldOuders’. Dit is
sneller en efﬁciënter. Bij voorbaat dank!
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Onlangs kreeg WereldOuders een cheque
ter waarde van €2.000,- uit handen van Lara
en Quinten; bedenkers van Monopoly het
Corps! De twee studenten kwamen vorig
jaar met het idee van dit spel en brachten
het uit in samenwerking met Identity
Games International. Het werd een groot
succes. Hierop besloten Lara en Quinten
een deel van de winst te doneren
WereldOuders. Heel veel dank voor de
mooie donatie! Wil jij graag een steentje
bijdragen om kinderen in Latijns-Amerika
een betere toekomst te bieden? Kom dan
(coronaproof) in actie voor WereldOuders!
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Met jouw steun
laat je kinderen
weer dromen!
#KeepDreamsAlive

Colofon
Dit magazine is een uitgave van WereldOuders.
Redactie:
Esther Cammelot, Pauline Lemberger, Daniëlle Heere,
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Stichting
WereldOuders
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
035-6264578
info@wereldouders.nl
www.wereldouders.nl

Doneren
Giro: 1171
IBAN: NL60
INGB 0000
0011 71

Volg ons via
LinkedIn, Facebook
of Instagram
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