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1. Armoede: de cijfers 
 
Op dit moment leven er meer dan 700 miljoen mensen in extreme armoede. Zij 
moeten met hun gezin rondkomen van minder dan $2,15 per dag. Door de 
coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, de voedselschaarste die hierdoor toeneemt, 
zal dit aantal tegen het einde van 2022 verder gestegen zijn. Meer dan de helft van 
hen is kind. 
 
Kinderen die opgroeien in armoede zijn extreem kwetsbaar. In 2017 stierven er 5,4 
miljoen kinderen onder de vijf jaar, dit is 1 op de 26 kinderen. Hiervan stierven 2,5 
miljoen kinderen in de eerste 28 dagen van hun leven. Bijna 40 procent van hen 
stierf op de eerste dag na de geboorte. 
 

 
 
De belangrijkste oorzaak voor kindersterfte onder de vijf jaar: besmettelijke 
 ziektes. Ook het gebrek aan schoon drinkwater, malaria en onvoldoende voeding 
spelen een belangrijke rol. Door betere zorg rondom de geboorte en daarna kan 
het sterftecijfer verlaagd worden. 
 
Meer dan 264 miljoen kinderen (1 op de 5 kinderen wereldwijd) gaan niet naar 
school. 150 Miljoen kinderen zijn betrokken bij kinderarbeid en naar schatting 
worden jaarlijks 2 miljoen kinderen ieder jaar uitgebuit in de seksindustrie. Dit 
aantal is tijdens de pandemie sterk toegenomen. 
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2. Kindsponsoring 
 
Compassion wil kinderen uit armoede bevrijden door middel van kindsponsoring. 
Een kind wordt opgenomen in het Compassion-project en krijgt daar de hulp die 
het nodig heeft. Of een kind nu in Uganda, Sri Lanka of Nicaragua woont, in de 
verschillende landen krijgen alle kinderen die deel uitmaken van een Compassion-
project, dezelfde lessen; aangepast aan de lokale cultuur en gebaseerd op de 
Bijbel. Dit geldt voor alle gebieden: fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel en 
geestelijk.  
 
IEDER KIND… 
• krijgt medische controles en zorg. 
• leert over armoede gerelateerde 

ziekten. 
• leert hoe te handelen als zich een 

ramp voordoet. 
• wordt zich bewust van fysieke 

grenzen en leert weerbaar te zijn. 
• krijgt de kans om te sporten. 
• wordt gestimuleerd in zijn of haar 

creativiteit. 
• krijgt basisonderwijs en doet, 

wanneer mogelijk, een vervolgstudie 
of leert een vak. 

• leert problemen op te lossen. 
• leert samen te werken. 
• leert wijs om te gaan met geld. 
• werkt aan een plan voor de toekomst. 
• ontwikkelt een gezond zelfbeeld. 

• leert om te gaan met emoties en 
gevoelens van zichzelf, maar ook van 
anderen. 

• leert verantwoordelijkheid te nemen. 
• is ‘omgevingsbewust’ en leert over 

rentmeesterschap en milieu. 
• volgt lessen over conflicten oplossen, 

onderhandelen, relaties opbouwen, 
enzovoorts. 

• heeft een eigen bijbel gekregen. 
• hoort dat het een geliefd kind van 

God is. 
• leert wat bijbelse waarden en 

principes zijn. 
• leert wat bidden is. 
• krijgt de kans een persoonlijke relatie 

met Jezus aan te ga
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3. Opstart van een nieuw project 
 
Aan de opstart van een nieuw Compassion project (de Child Development Centers) 
gaan maandenlange voorbereidingen vooraf. De lokale vertegenwoordiging van 
Compassion bepaalt waar deze nieuwe centra worden geopend. Ze werken 
daarvoor samen met de lokale kerkpartners om in kaart te brengen in welke 
gemeenschappen en regio’s de nood het hoogst is. Compassion werkt altijd samen 
met een bestaande kerk.  
 
Wanneer er een overeenkomst is tussen Compassion en een lokale kerk worden 
medewerkers aangetrokken en opgeleid. Ook de pastor en leden van het 
kerkbestuur worden getraind, zodat ze begrijpen wat het partnerschap met 
Compassion inhoudt en hoe ze het programma kunnen begeleiden. Na de training 
wordt er een grote registratiedag georganiseerd, waarop de kinderen worden 
geselecteerd die voor het project in aanmerking komen.   
(In de bijlage kunt u meer lezen over de start van een nieuw project).  
 

 
 
Aan het opstarten van een nieuw project zijn kosten verbonden. Deze exacte 
kosten verschillen per land en per regio, maar bestaan doorgaans uit de volgende 
zaken: 
- Salaris medewerkers 
- Trainingskosten medewerkers 
- Keuken en kantoormeubels en kantoorbenodigdheden 
- Meubels en benodigdheden voor klaslokaal 
- Kleine reparaties of verbeteringen aan het gebouw 
- Kosten registratiedag 
- Gezondheidsscreening kinderen (om te kunnen beoordelen of direct medische 

zorg nodig is)  
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4. Informatie over de kerk en het project 
 
De kerk die het project leidt, heet ' Jinka Full Gospel Church’ en behoort tot de 
denominatie 'Ethiopische Mulu Wongel Amagnoch Church Development 
Commission'. De kerk werd gebouwd in 1986. Er zijn 550 actieve kerkleden en er 
zijn 220 kinderen die kerkdiensten wekelijks bezoeken.  
 
Het Compassion project heet ‘Jinka Full Gospel Church Child and Youth 
Development’. Het project hoopt 250 kinderen te ondersteunen via het 
kinderontwikkelingsprogramma (leeftijd 1-21 jaar). 
 
De reden om dit sponsorprogramma voor kinderontwikkeling te lanceren, is om 
een kind- en jeugdvriendelijke omgeving in het kerkgebouw te faciliteren. Voor de 
kinderen en hun gezinnen is het een uitdaging dat ouders het erg druk hebben om 
het dagelijkse brood voor het gezin te verdienen. Hierdoor krijgen kinderen ook 
niet de benodigde liefde en zorg vanuit hun gezin. Daarnaast hoopt de kerk dat dat 
kinderen veel meer tijd in de kerk zullen doorbrengen, zodat de kerk de kans krijgt 
om hen holistisch te beïnvloeden. 

5. Informatie over de gemeenschap 
 
Het project ligt in de gemeenschap Debub 
Omo Zone. In deze omgeving wonen 
36,000 inwoners. De dichtstbijzijnde grote 
stad is Arba Minch. 

 
Context van de gemeenschap 
Vanwege de zeer lage inkomens en de 
armoede op het platteland zijn veel 
mensen naar de stad gemigreerd en als 
gevolg daarvan is de gemeenschap 
dichtbevolkt en erbarmelijk arm. Veel van 
de leden van de gemeenschap zijn 
dagarbeiders en sommigen werken in de 
handel. De hoge werkloosheid is ook de 
fundamentele uitdaging van de gemeenschap. De gemeenschap beoefent ook het 
aanbidden van afgoden en hekserij. Aangezien kinderen en jongeren het grootste 
deel van de bevolking uitmaken, kan het nieuwe project in samenwerking met 
Compassion een onmisbare rol spelen bij het bevrijden van kinderen uit armoede 
in Jezus naam. Ze krijgen passend onderwijs, eten, een goed georganiseerde 
speeltuin, liefde van de gemeenschap en de kans om de boodschap van het 
evangelie van Jezus Christus te horen. 
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Culturele rituelen en gewoontes: 
Er wonen zestien etnische groepen en ook anderen uit de rest van het land in deze 
stad. Ze hebben Owen culturele kleding, dans, huwelijksceremonie, eten en 
manieren van voeden en ceremonies.  
 
Economische context en benodigdheden: 
Het grootste deel van de bevolking werkt voornamelijk als dagarbeider. Sommigen 
van hen werken bij de overheid. Het gemiddelde maandinkomen in dit gebied is 
1500 ETB (ongeveer € 28,85). Het werkloosheidspercentage is 50%. 
 
Gezondheidscontext en benodigdheden: 
De gemeenschap heeft toegang tot verschillende klinieken, gezondheidsposten en 
ziekenhuizen. Medicijnen zijn duur en er is een schaarste aan professionals. 
  
Onderwijs context en benodigdheden: 
Er zijn zowel basis als middelbare scholen die worden gerund door de overheid. 
Het aantal scholen voldoet niet aan de benodigdheden van de gemeenschap. De 
kwaliteit van het onderwijs is nog steeds een probleem in de omgeving.  
 
Spirituele context en benodigdheden: 
Deze omgeving staat bekend om het aanbidden van afgoden en hekserij.  

 

Sociale context en benodigdheden: 

- Weinig tijd voor managementconcept 

- Weinig tijd voor werkethiek en cultuur 

- Kinderhuwelijken  

- Een tekort aan toegang om historische, culturele en onderwijs gebieden te 

leren kennen.  

- Sponsorkinderen opleiden in effectief tijdsbeheer en goede werkethiek. 

- Ondersteunen van sponsorkinderen om historische, culturele en onderwijs 

gebieden te bezoeken.  

- Voorzien in verschillende activiteiten om samen te doen.  

6. Kosten en rapportages 
 
De totale geschatte kosten voor de opstart van een nieuw Compassionproject zijn 
ca. € 5.175 - € 5.500. (De exacte prijs wordt bepaald op het moment van 
toezegging op basis van de dan geldende dollarkoers.)  
 
Gedurende de start wordt er driemaal een rapportage over de voortgang van het 
project opgeleverd.  
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BIJLAGE: Wat gebeurt er als er een nieuw Compassion 
centrum opent? (Blog) 
 
 

Het is een dag van opwinding en vrolijke chaos: de registratiedag op 
een nieuw Compassion centrum. Hierbij een kijkje achter de 
schermen.  

 
Hoe worden nieuwe locaties gekozen? 

 
Er wordt maandenlang gewerkt aan de voorbereidingen om in een lokale kerk een 
nieuw Compassionproject te openen. Lokale vertegenwoordiging van Compassion 
bepaalt waar deze nieuwe centra worden geopend. Ze werken samen met de 
lokale kerkpartners om in kaart te brengen in welke gemeenschappen en regio’s 
de nood het hoogst is. 

Wanneer er een overeenkomst is tussen Compassion en een lokale kerk worden 
medewerkers aangetrokken en opgeleid. Ook de pastor en leden van het 
kerkbestuur worden getraind, zodat ze begrijpen wat het partnerschap met 
Compassion inhoudt en hoe ze het programma kunnen begeleiden. Na de training 
wordt er een grote registratiedag georganiseerd, waarop de kinderen worden 
geselecteerd die voor het project in aanmerking komen.  
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Registratiedag 
 
Op de registratiedag worden honderden kinderen en hun ouders uit de lokale 
gemeenschap uitgenodigd in het centrum. Soms zijn er wel 400 kinderen! 

Het registratieteam bestaat uit verschillende medewerkers. Sommige van 
bestaande projecten, anderen van Compassion. Ze werken een aantal 
selectiecriteria af om er zeker van zijn dat Compassion de meeste kwetsbare 
kinderen van de gemeenschap bereikt. Er wordt gekeken naar factoren als de 
huidige levensomstandigheden van een gezin, of er inkomen is en hoeveel 
gezinsleden er zijn.  

 

 
Ouders beantwoorden een aantal vragen, zodat de projectmedewerkers hen beter 
leren kennen. Alle informatie wordt vervolgens door een ander team gecheckt. 
Daarna wordt een beslissing genomen. Het is een lange dag voor de medewerkers 
en soms ook overweldigend, omdat er beslissingen gemaakt worden die mogelijk 
van grote invloed zijn op de toekomst van deze kinderen.  
Aan het einde van de dag worden foto’s gemaakt van de geregistreerde kinderen. 
Dat is vaak het lastigste deel. Het team wil de waardigheid van de kinderen 
beschermen, en soms kunnen kinderen niet gefotografeerd worden in de kleding 
die ze aan hebben. Ze lenen vaak kleding van familieleden en anders heeft men op 
het project altijd kleding achter de hand. Voor veel kinderen is het de eerste keer 

dat ze op de foto gaan. Een snoepje helpt ze om even stil te staan.  
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Wachten op een sponsor 

Nu komt het belangrijkste moment voor de kinderen: het wachten op een sponsor. 
Vanaf de registratiedag krijgen de kinderen alle voordelen van het programma. 
Maar de relatie met een sponsor en de bemoediging die ze van hen krijgen door 
middel van brieven mist. Totdat de speciale dag aanbreekt dat hen wordt verteld: 
“Je hebt een sponsor!” 

 

 


