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Als je dit leest, woon je waarschijnlijk
in Nederland (of België). De kans is
groot dat je zelf niet arm bent.
Armoede is vooral in landen in
Afrika, Zuid-Amerika en Azië een
probleem. Da’s dus ver van jouw bed!
Wat weet jij over armoede en de
gevolgen van arm-zijn?

KUN JE DIT LEZEN?

In arme landen
hebben ouders va
ak geen
geld om kindere
n naar school te
laten gaan.
Deze kinderen m
oeten al aan het
werk om wat geld
voor het gezin te
verdienen. 30%
Va
n de kinderen in
landen verricht kin
de armste
derarbeid. Werel
dw
ijd gaan bijna 115
kinderen niet na
miljoen
ar school. Zij kunn
en dan ook niet
schrijven en zijn
le
ze
n
en
zogenoemd ‘ana
lfabeet’. In 15 land
is meer dan de he
en
in
Af
rika
lft van de bevolki
ng analfabeet.
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AAN DE RACE

je in een arm
Diarree is heel gevaarlijk als
nen niet naar
land woont. Veel kinderen kun
diarreeziekten
een dokter en als gevolg van
kinderen.
joen
sterven elk jaar bijna 2 mil
drinkwater
Vaak ontstaat het door vervuild
eveer 12% van de
en geen handen wassen. Ong
mensen!) heeft geen
wereldbevolking (840 miljoen
er.
toegang tot schoon, veilig wat
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vaarlijke ziekte die
Malaria is een heel ge
or malariamuggen.
overgebracht wordt do
1 miljoen
Elk jaar sterven bijna
Compassionmensen aan malaria.
hun gezinnen
sponsorkinderen en
die ze om hun
krijgen malarianetten
Dit beschermt hen
bed kunnen hangen.

tegen de muggen.
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1 EURO PER DAG? DAT IS WEINIG!

Er wonen meer dan 7 miljard mensen op de aarde
.
Ongeveer 1,4 miljard hiervan leven in extreme armoe
de.
Dat betekent dat ze moeten rondkomen van minde
r dan
€ 1,00 per dag. Het aantal heel arme mensen wordt
al wel
minder. Het percentage mensen dat in extreme
armoede
leeft, is tussen 1981 en 2005 afgenomen van 52 proce
nt
naar 26 procent. Da’s dus de helft minder!

JIJ BESTAAT HELEMAAL NIET!

In heel arme landen in Afrika worden kinderen na
hun geboorte vaak niet
geregistreerd. Ze krijgen dus geen officiële naam
en geen paspoort. Wereldwijd
worden per jaar bijna 50 miljoen kinderen niet gereg
istreerd. Ze hebben dus geen
officiële identiteit. Dit geeft later veel problemen!
In de moeder-kind projecten
van Compassion, leren we de ouders hoe belangrijk
het is om je kind te registreren.
Daar krijgen moeders en baby’s ook hulp in de eerste
levensjaren van het kind.
Hierdoor daalt het sterftecijfer bij jonge kinderen
in die gebieden!
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