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Arme kinderen helpen… dat zouden we 
allemaal wel willen! Compassion doet dat 
ook echt. En dat is nodig, want zonder hulp 
komen veel kinderen nooit uit armoede.   

Helaas is er geen simpele oplossing. Kinderen die in armoede 
opgroeien, wonen in heel slechte omstandigheden. Hun huis staat 
vaak op een heel klein plekje en is soms gebouwd van afval. Als er 
geen geld is, kunnen de kinderen niet naar school. Veel kinderen 
zijn zelfs elke dag aan het werk om een beetje geld te verdienen. 
Dat mogen ze niet zelf houden, het is om eten van te kopen. Meestal 
is er niet genoeg geld voor drie maaltijden per dag. En er blijft niks 
over voor nieuwe kleren of speelgoed. 

 GEEN GELD
In sommige landen kost het niks om naar school te gaan. Maar het 
is verplicht om nette kleren (soms een schooluniform) te dragen en 
schoenen aan je voeten te hebben. Als je dat niet hebt, mag je niet 
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naar school. Zonder school kun je later geen goede baan 

krijgen. En je raadt het al… dan ben je dus later net zo 

arm als je ouders. 

Niet met blote 
voeten naar school
 HOOP
Kinderen die in een Compassion-project worden 

opgenomen, krijgen weer hoop voor de toekomst. 

Compassion zorgt ervoor dat ze naar school kunnen en 

elke zaterdag mogen ze naar het project. Joy is een van 

de Compassion sponsorkinderen. Hiernaast vertelt ze hoe 

haar leven eruit ziet! 4

Meer weetjes over armoede?
KIJK OP: COMPASSION.NL/SPREEKBEURT
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BAS VAN DIJK (14): “Wij zijn de sponsors van Joy. 

Ik vind het best erg dat sommige kinderen de hele 

dag moeten werken om geld te verdienen om te eten. 

Gelukkig hoeft Joy dat niet en kan ze naar school 

gaan. Thee met suiker als ontbijt is wel een beetje 

vreemd, hopelijk krijgt ze later op de dag lekker eten!”

ONTMOET JOY OP
COMPASSION.NL/JOY

Ik ben echt heel blij dat Compassion ons helpt. Ik heb een sponsor in Nederland die mij brieven schrijft en elke maand geld geeft aan Compassion. Daardoor kan ik naar school en naar het project. Daar krijg ik ook altijd een gezonde warme maaltijd. 

Ik leer heel veel van de projectmedewerkers. Ze vertellen mij dat ik bijzonder ben en dat ik een betere toekomst kan krijgen als ik goed mijn best doe op school. 
Thuis moet ik altijd klusjes doen als ik uit school kom. Dat vind ik niet altijd leuk, maar heel veel andere kinderen uit de wijk moeten de hele dag werken om geld te verdienen. Dus dan heb ik nog geluk!”

JOY 
“Hoi! Ik ben Joy! Ik ben 7 jaar en ik woon in een sloppenwijk van Nairobi, 

dat is de hoofdstad van Kenia. Ik woon hier samen met mijn vader, 

moeder, broer en zus. Elke ochtend krijg ik van mijn moeder thee met 

suiker als ontbijt. Daarna ga ik naar school. Eerst ging ik nooit, want ik 

had geen schoenen en geen schooluniform. Maar Compassion heeft me 

schoenen en kleren gegeven en nu mag ik elke dag! 

Op zaterdag ga ik naar het project van Compassion. Hier leer ik weer 

hele andere dingen. Bijvoorbeeld dat het belangrijk is om mijn handen 

te wassen voor het eten, zodat ik niet ziek word. En ik leer er over God 

en hoor verhalen uit de Bijbel. 


