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8 JAYDEN (7) 9

David, Florian, Kiki en
Jayden gingen op reis
naar het land van hun
sponsorkindje en
zagen hem of haar in
het echt. Hoe cool is
dat! Ook voor de
sponsorvriendjes een
dag om nooit meer te
vergeten... Misschien is
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 JAYDEN MET YZIAJNIN ZUINSDSOENNESIË
MARS

“Op vakantie in Indonesië bezochten we ons
sponsorkindje Marsya (8). We gingen eers
t
een gebouwtje in, dat bleek de kerk te zijn.
Er werd voor ons gedanst, Marsya deed
ook mee. Na het dansen kregen we van alle
danseressen een soort knuffel: hun neus
tegen onze neus. Heel grappig!
Later gingen we naar Marsya’s huis. Hun
keuken was eigenlijk alleen een emmer met
een pannetje erop. We kregen van Marsya’
s
oma soort oliebolletjes te eten, niet echt
lekker, maar ik heb ze gewoon opgegeten.
Omdat er weinig plek was, ging ik buiten
bellenblazen. Daar kwamen veel kinderen
op
af. Dan maakt het helemaal niet uit dat je
elkaar niet verstaat.

het voor jullie gezin
ook een idee.

8 FLORIANt een(1Com3)passion9
-reis naar

“Mijn familie en ik gingen me
r wat Compassion doet
Tanzania. We zagen daar veel ove
drack (10) ontmoeten.
en mochten ons sponsorkind She
mis gegaan, maar
Hij was er eerst niet, er was iets
dag nog voor gezorgd
Compassion heeft er dezelfde
n. Shedrack dacht die
dat we hem konden ontmoete
ool te gaan, maar hoorde
ochtend nog gewoon naar sch
! Omdat hij later kwam
opeens dat hij zou gaan vliegen
ger blijven. Hij is mee
dan de rest, mocht hij ook lan
ben we hem cadeautjes
gegaan naar ons hotel. Daar heb
ld en samen met hem
gegeven, met de frisbee gespee
met ons gezin geld
gebeden. Na de reis hebben we
ilie. Ze konden daardoor
gespaard voor Shedracks fam
hun huisje afbouwen.”
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 SHEDRACK ENTAFLNOZARIANIAN
IN

“Hij gaf mij cadeaus,
terw ijl hij zelf heel arm is
.”
NR 01 2017

sb

8 KIKI (11)op vak9
antie

“Ik ben met mijn familie
hebben we ons
geweest naar Indonesië. Daar
et. Het was
sponsorkindje Agus (7) ontmo
te zien! We
geweldig om hem in het echt
ke dingen
hadden twee tassen vol met leu
s, pennen,
kje
boe
,
meegenomen: ballonnen
es vonden
oltj
van alles. Vooral de waterpisto
t de familie
ze heel erg leuk. We zijn ook me
geweest en
van Agus naar de supermarkt
25 kilo en
van
t
rijs
hebben daar een zak
ocht. Toen
gek
andere boodschappen voor ze
rde dat we dit
de mevrouw van de winkel hoo
n, kregen we
voor Agus en zijn familie kochte
Ze waren daar
er gratis nog een zak rijst bij.
g dat Agus
ppi
zo blij mee! Het was wel gra
in de winkel.
geen snoepje wilde uitzoeken
ht voor mijn
‘Dat hoef ik niet, want dat is slec
tanden,’ zei hij.
eerd hoe gaaf
Door deze ontmoeting heb ik gel
Nog leuker dan
het is om iemand iets te geven.
zelf iets te krijgen!”


(RECHTSBOVEN KIKI
)M
HAAR BROER ET
ZUSSEN EN A EN
GU
IN INDONESIËS
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in het echt te zien!”
8 DAVID (12) 9

 DAVID (RECHTS) EN DILAN IN COLOMBIA
sb

NR 01 2017

“Het was heel speciaal voor mij om Dilan te
ontmoeten. Wij komen allebei uit Colombia
.
Toen ik een peuter was, ben ik geadopteerd
door mijn Nederlandse vader en moeder.
Dilan is ons sponsorkind, hij woont nog
steeds in Colombia. Dat is dus wel uniek!
Ik vond het heel fijn om in het land te zijn
waar ik ben geboren. De ontmoeting met
Dilan was best wel spannend. Ik vond het
vooral bijzonder dat hij mij cadeaus gaf,
terwijl hij zelf best wel arm is. Het was gaaf
om met Dilan te voetballen, het is een hele
leuke jongen, ik kon goed met hem overweg.
We schrijven nu brieven naar elkaar, Dilan
kan erg goed tekenen. Verder bid ik elke
avond voor hem als ik in mijn bed lig.”
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