
 

 

Hoi! 

Superleuk dat jij je spreekbeurt of werkstuk gaat 
houden over WereldOuders. Wij vinden dit natuurlijk 
een heel mooi en belangrijk onderwerp. Jij helpt ons 
om zoveel mogelijk mensen te vertellen over ons werk! 

In dit pakket kun je veel informatie vinden over 
WereldOuders. Mis je bepaalde informatie? Stuur dan 
een mailtje naar eline@wereldouders.nl. Laat het mij 
ook weten als jij een actie wil doen voor WereldOuders. 
Dat vind ik altijd leuk om te horen! Voorbeelden van 
acties vind je op pagina 9. 

Heel veel succes! 

Groetjes, 

Eline 

 

TIP: schrijf eerst voor jezelf op 
wat je precies wil vertellen 

over dit onderwerp. 
Vervolgens kun je in dit 
pakket de bijbehorende 

informatie opzoeken. 

mailto:eline@wereldouders.nl
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WereldOuders is er voor kinderen en gezinnen in Latijns-Amerika die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. Ouders willen vaak het beste voor hun kinderen. Ze willen 
hun kinderen laten opgroeien zonder zorgen, in een veilige en liefdevolle omgeving. 
Ze hopen op een goede toekomst voor hun kinderen. Maar: in Latijns-Amerika is er 
veel armoede. Deze armoede zorgt ervoor dat ouders hun kinderen niet altijd alles 
kunnen geven wat ze nodig hebben, hoe graag ze dat ook willen. In de ergste 
gevallen belanden kinderen op straat of komen ze terecht in een weeshuis, ver weg 
van hun familie. Wij vinden dat armoede nooit een reden mag zijn dat gezinnen uit 
elkaar vallen. Daarom helpen wij deze gezinnen! 

We geven gezinnen wat ze nodig hebben om zelf een toekomst op te bouwen 
samen. Kinderen krijgen weer de mogelijkheid om hun dromen waar te maken. 
Hiervoor biedt WereldOuders hulp op 4 gebieden: 

- Een veilig thuis 
- Gezondheid 
- Onderwijs 
- Zelfstandigheid 

Waar werkt WereldOuders? 
WereldOuders werkt in 9 landen in Latijns-Amerika en de Cariben. Zoek ze maar 
eens op in een atlas (of Google Maps 😉). Tip: de H op de kaart staat voor Hospital. 
In Haïti hebben we namelijk een kinderziekenhuis. Dit is het enige kinderziekenhuis 
van het land! In Haïti is namelijk veel kindersterfte en dat willen wij tegengaan.  

 
Twijfel je of je de juiste 9 landen 
hebt gevonden? Kijk eens op 
onze website, dan vind je het 
zeker! 
 
 
 

 

  



 
 

 
In hoofdstuk 1 kon je lezen dat WereldOuders kinderen en gezinnen ondersteunt op 
4 gebieden. In dit hoofdstuk geven we een uitleg over deze 4 thema’s. 

Een veilig thuis 
Elk kind verdient een thuis, een veilige 
basis. WereldOuders zorgt ervoor dat 
kinderen een fijn en veilig thuis hebben. 

Soms bouwen we bijvoorbeeld een huis voor een 
gezin dat geen goede plek heeft om te leven. We 
geven trainingen aan ouders en helpen ouders om 
een baan te vinden. Dit helpt de ouders om beter voor 
hun kinderen te kunnen zorgen. 

Voor sommige kinderen lukt het niet om een veilig thuis te vinden bij de eigen 
familie. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld hun ouders verloren, leven op straat of 
krijgen te maken met veel geweld. Ook deze kinderen verdienen een veilig thuis. We 
vangen hen daarom op in onze opvanghuizen. De kinderen blijven bij ons tot ze weer 
veilig terug kunnen naar hun eigen familie, of tot ze goed voor zichzelf kunnen 
zorgen. We zorgen in onze opvanghuizen voor een goede sfeer waar de kinderen 
zich fijn voelen. Zo krijgen de kinderen een tweede familie! 

Kinderen van alle leeftijden zijn welkom, ook kinderen met een geestelijke of 
lichamelijke beperking.  

Gezondheid 
In Latijns-Amerika hebben veel gezinnen geen geld om naar de dokter 
te gaan. Soms is er wel wat geld, maar is er geen goed ziekenhuis in de 

buurt. Kinderen overlijden hierdoor aan ziektes die goed te behandelen zijn. Met de 
juiste zorg en de juiste medicijnen kan dit worden voorkomen. Voeding is ook heel 
belangrijk: als je te weinig eet of heel vaak hetzelfde eet word je sneller ziek.  

Wij zorgen voor voedzame maaltijden voor kinderen. Zo blijven ze gezond! We 
zorgen er ook voor dat kinderen naar de dokter of het ziekenhuis gaan als dat nodig 
is, of bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut of logopedist. Elk jaar gaan er 
Nederlandse tandartsen naar Latijns-Amerika. De kinderen kunnen dan naar de 
tandarts. De tanden moeten ook gezond blijven! Tot slot vinden we mentale 
gezondheid heel belangrijk. De kinderen die wij helpen hebben vaak veel nare 
dingen meegemaakt. Door hierover te praten gaan ze zich vaak beter voelen. 



 
 

In Haïti hebben we zelfs een eigen kinderziekenhuis. Elk jaar worden hier ongeveer 
80.000 kinderen behandeld voor verschillende ziektes. 

Onderwijs 
Wij willen kinderen die in armoede opgroeien een kans geven op een 
betere toekomst. Hiervoor is school heel belangrijk. Niet alleen om 
nieuwe dingen te leren, maar ook om vrienden te maken en je goed te 

voelen. WereldOuders zorgt ervoor dat kinderen naar de kinderdagopvang, 
peuterspeelzaal, basisschool en middelbare school gaan.  

Voor de wat oudere jongeren zorgt WereldOuders voor een opleiding die hen helpt 
om een baan te vinden. Jongeren worden opgeleid tot automonteur, psycholoog, 
advocaat, kapper, leraar en nog veel meer!  

Onderwijs geeft kinderen de kans om een eigen toekomst op te bouwen! 

 

Zelfstandigheid 
Bij WereldOuders zijn we heel trots op wat we doen. Maar: het liefst 
zouden we willen dat WereldOuders over een tijd niet meer nodig is. We 
willen gezinnen helpen om uit de armoede te ontsnappen, zodat nieuwe 

generaties niet meer in armoede opgroeien. Daarom stellen we onszelf altijd de 
vraag: wat hebben gezinnen nodig om zélf te kunnen bouwen aan een goede 
toekomst? Dit geldt ook voor de 3 thema’s die hierboven staan. Uiteindelijk verdient 
iedereen een veilig thuis, goede gezondheidszorg en onderwijs. Hiervoor zouden 
gezinnen niet afhankelijk moeten zijn van ons. Daar werken wij dus aan! 



 
 

 
Samen sta je sterker dan alleen. Door met veel mensen samen te werken kunnen 
we zoveel mogelijk kinderen en gezinnen ondersteunen. Samen zijn we 
WereldOuders! 

In  Latijns-Amerika 
WereldOuders is onderdeel van de internationale hulporganisatie Nuestros 
Pequeños Hermanos (NPH). Dit is Spaans voor ‘onze kleine zusjes en broertjes’. NPH 
is in 1954 opgericht in Mexico en is vanuit daar uitgebreid naar de andere 8 landen. 
Sinds 1991 zet WereldOuders zich vanuit Nederland in voor de programma’s van NPH. 

WereldOuders werkt veel samen met de collega’s in Latijns-Amerika. Ook werken 
we zoveel mogelijk samen met andere organisaties in de 9 landen. Denk aan: de 
overheid, scholen, andere hulporganisaties, universiteiten, et cetera. 

In Nederland 
WereldOuders haalt geld, spullen en kennis op voor de programma’s van NPH in 
Latijns-Amerika. Geld inzamelen voor een goed doel wordt ook wel ‘fondsenwerving’ 
genoemd. Met ‘kennis ophalen’ bedoelen we dat we experts uit Nederland proberen 
te koppelen aan ons werk in Latijns-Amerika. Het Emma Kinderziekenhuis in 
Nederland deelt bijvoorbeeld kennis met ons kinderziekenhuis in Haïti. Zo kunnen we 
de kinderen beter helpen. 
 
Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder onze donateurs, sponsoren en vrijwilligers. We 
zijn heel blij met alle mensen in Nederland die ons helpen om zoveel mogelijk 
kinderen en gezinnen in Latijns-Amerika te ondersteunen. 
  



 
 

 

Hieronder lees je een aantal voorbeelden van de kinderen en gezinnen die wij 
steunen. Vanwege privacy hebben we de namen van deze mensen veranderd. 
 

Levi (9 jaar) uit El Salvador 
Levi woonde leefde lange tijd met zijn ouders en 6 
zusjes en broertjes in extreme armoede. Hun huisje was 
gemaakt van hout en er stonden geen bedden, tafels 
en stoelen. Levi’s moeder had te weinig gezonde 
voeding tijdens de zwangerschap, waardoor Levi werd 
geboren met ondervoeding. Dit betekent dat hij te 
weinig vitaminen en voedingsstoffen had 
binnengekregen. Hierdoor kreeg Levi nierproblemen. 

Levi kwam bij WereldOuders terecht en kreeg 2 nieroperaties. Nu gaat het weer een 
stuk beter met Levi. Hij moet nog wel regelmatig naar het ziekenhuis voor controles. 
WereldOuders helpt hem hierbij.  
 
Louise (16 jaar) uit Honduras  
Louise komt uit een groot maar arm gezin. 
Na de dood van haar vader had haar 
moeder heel veel moeite om voldoende 
geld te verdienen voor het gezin. Er was 
nauwelijks te eten en de kinderen gingen 
niet naar school. Louise kreeg last van 
gedragsproblemen. Toen ze 8 jaar was 
kwam ze in aanraking met WereldOuders. 
Ze ging naar school en dat ging steeds 
beter. In 2021 mocht ze een vakopleiding 
gaan kiezen. Ze probeerde verschillende 
vakken uit en koos uiteindelijk voor technisch lassen. In Honduras zijn lassers 
eigenlijk altijd mannen. Maar Louise trekt zich daar niks van aan en volgt haar 
droom! “Ik houd van dit soort werk. Ik vind het leuk om problemen op te lossen en te 
kijken hoe ik dingen kan repareren”. Met haar opleiding kan ze haar familie helpen 
met reparaties. Ze heeft bijvoorbeeld de deur van haar oudere zus gemaakt.   
 



 
 

 
De familie van Elicia uit Haïti 
Elicia is een 62-jarige alleenstaande moeder van 5 kinderen en 5 kleinkinderen. De 
familie had het al lange tijd moeilijk om rond te komen in het arme Haïti. In augustus 
2021 werd de familie getroffen door een natuurramp: een verwoestende 
aardbeving. Het huis van de familie raakte verwoest en de moestuin overstroomde. 
Deze moestuin was voor de familie heel belangrijk om geld te verdienen. Sinds de 
aardbeving woonde de hele familie in een klein huisje zonder stroom (zie foto). Ze 
sliepen met zijn allen in een klein kamertje. De kinderen moesten stoppen met 
school om overdag op zoek te gaan naar eten voor de familie. Gelukkig lukte het 
WereldOuders om geld in te zamelen voor deze familie. De familie kreeg voedsel, 
schoon drinkwater en materialen om een nieuw huis te bouwen. Hierdoor kreeg de 
familie weer hoop voor de toekomst.  
 

Jon (20 jaar) uit Guatemala  
Jon groeide op met veel armoede en geweld. Van zijn 
stiefvader moest hij al gaan werken toen hij 8 jaar was. 
En hoe hard hij ook werkte, zijn stiefvader werd altijd boos 
omdat Jon te weinig geld had verdiend. Op zijn 14e 
besloot Jon om weg te lopen van huis. Hij leefde op straat 
en begon met drugs en criminaliteit. “Ik was wanhopig”. 
Gelukkig kon Jon na 1.5 jaar op straat weer bij een gezin 
gaan wonen: bij zijn eigen oom en tante. WereldOuders 

zorgde ervoor dat hij naar de middelbare school kon gaan en dat hij 
psychologische hulp kreeg. “Dat heeft me echt geholpen om het verleden achter 
me te laten en me te richten op de toekomst”, zegt Jon. Jon studeert nu informatica.  
 



 
 

 

 

WereldOuders heeft elk jaar verschillende projecten binnen de 
thema’s: een veilig thuis, gezondheid, onderwijs en 
zelfstandigheid. De projecten waar wij nu geld voor inzamelen 
staan op de site: https://projecten.wereldouders.nl/  
 
WereldOuders werkt samen met fondsen en bedrijven om deze projecten mogelijk 
te maken. Maar er zijn nog veel meer mensen die ons helpen!  
 

Er wordt geld ingezameld voor WereldOuders tijdens een gala, 
fietstochten, sponsorlopen, bingo’s en feestjes! We hebben ook 
een eigen kookboek gemaakt die we verkopen, dit geld gaat naar 
gezonde voeding in Latijns-Amerika. De vrijwilligers die voor ons 
naar Latijns-Amerika gaan zamelen vaak geld en spullen in om 
mee te nemen.  

 
Ook jij kan een actie doen voor WereldOuders! Je kan bijvoorbeeld op een markt 
spullen verkopen die je niet meer gebruikt, klusjes doen voor iemand uit de buurt, 
koekjes bakken of flessen inzamelen. Je kan van alles bedenken. Je kan het alleen 
doen, maar het is natuurlijk leuker om dit met je klas te doen! Bespreek het met je 
meester of juf en wie weet kan je samen met je klas ook kinderen en gezinnen in 
Latijns-Amerika helpen. 
 

 
Zoek je nog meer informatie voor je spreekbeurt of werkstuk over WereldOuders? 
Op onze website staan veel verhalen en via onze social media volg je de laatste 
nieuwtjes. De PowerPoint kan je ook op weg helpen om je spreekbeurt in elkaar te 
zetten. Op het internet kun je natuurlijk ook heel veel informatie vinden over de 
landen waarin we werken. En heb je nog steeds vragen? Stuur een mailtje naar Eline 
via eline@wereldouders.nl. Ik help je graag op weg! 

Ons kookboek 

https://projecten.wereldouders.nl/

