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MOEDER-KINDPROJECT LK0411| 
Projectinformatie 
 
LAND: Sri Lanka 
 
PROJECT: LK0411 
 
DOEL: Levens redden van zwangere vrouwen en hun baby’s, door de moeders en 
hun (ongeboren) kind fysiek, geestelijk, financieel en socio-emotioneel te 
ondersteunen. 
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1. Child Survival Program (Moeder-kindprogramma) 
 
De eerste levensjaren van een kind zijn van levensbelang voor hun ontwikkeling. 
Door ons Moeder-kindprogramma kunnen we de meest kwetsbare kinderen 
bereiken, nog voordat ze geboren worden. Samen met de lokale kerk bieden we 
prenatale zorg aan kwetsbare moeder, zorgen we ervoor dat kinderen 
gevaccineerd worden tegen dodelijke ziektes en leren we moeders vaardigheden 
ontwikkelen die ze nodig hebben om zelf een inkomen te kunnen verdienen. 
Samen geven we de kinderen de beste start mogelijk en zorgen we ervoor dat hun 
moeders goed toegerust zijn om de zorg voor hen te kunnen dragen. 
 
 

 
 
 
Waarom is moeder-kindzorg zo belangrijk? 
Elke dag sterven er 17.000 kinderen jonger dan vijf jaar, meestal door ziektes die te 
voorkomen waren. Het is hartverscheurend dat doorgaans de eenvoudigste 
interventies zoals basiszorg, hygiëne en sanitaire voorzieningen, vaccinaties, 
voedzaam eten en veilig water deze doden hadden kunnen voorkomen. Het is 
vanwege deze kostbare kinderen dat het moeder-kindprogramma bestaat. We 
zorgen ervoor dat we baby’s en hun familie al vroeg kunnen bereiken, als het 
mogelijk is al voordat ze geboren zijn. 
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Waaruit bestaat het programma? 
In samenwerking met de lokale kerk biedt het Moeder-kindprogramma het 
volgende aan aan zwangere vrouwen en jonge moeders: 
 

• Mentoring: onze zorgspecialisten bieden een-op-een begeleiding in de 
zwangerschap en tijdens het ouderschap 

• Medische zorg: we zorgen dat zwangere vrouwen toegang hebben tot pre- 
en postnatale controles, verloskundige zorg tijdens de bevalling, en 
vaccinaties 

• Baby en peuterspullen: alle families ontvangen benodigdheden zoals luiers, 
lakens, kleertjes en verzorgingsproducten 

• Emotionele steun: steun van een gemeenschap van moeders die dezelfde 
angsten en omstandigheden hebben kunnen van levensbelang zijn voor 
zwangere vrouwen en jonge moeders 

• Basisvoeding: we voorzien onze moeders en baby’s van schoon water, 
voedzaam eten en extra vitamines als ze dit nodig hebben 

• Geestelijke zorg: Compassion zorgt ervoor dat de moeders liefdevol 
worden opgevangen door de lokale kerkgemeenschap 

• Opleiding: moeders krijgen de kans een vak te leren en zo zelf inkomen te 
genereren om voor haar kind te kunnen zorgen 

• Opvoedcursus: ouders krijgen een opvoedcursus aangeboden 
 
Zo kunnen de moeders met een gerust hart hun kind grootbrengen met de 
basiszorg en liefde vanuit de gemeenschap en Compassion. 
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2. Bestaand project  vs. start van een moeder-
kindproject 

 
Het moeder-kindprogramma wordt altijd uitgevoerd door een kerk die al 
samenwerkt met Compassion door middel van het kindsponsorprogramma. Het 
moeder-kindprogramma wordt daarnaast uitgevoerd. Kinderen stromen vanuit het 
Moeder-kindprogramma door naar het kind-sponsorprogramma na dat ze 1 jaar 
oud zijn geworden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het financieren van 
een moeder-kindproject: 
 
Bestaand project 
Wanneer een bestaand project gefinancierd wordt, gaat het om een moeder-
kindproject dat al één of meerdere jaren actief is. Er worden met de financiering 
dan doorgaans 15 moeders met hun baby’s voor een jaar begeleid. Het jaar dat 
gefinancierd wordt loopt steeds van juli t/m juni.  
 
Start van een nieuw moeder-kindproject 
Wanneer een nieuw moeder-kindproject gestart wordt, betekent dit dat een kerk 
die al samenwerkt met Compassion door middel van het kindsponsorprogramma 
hiernaast ook het moeder-kindprogramma wil gaan starten. Hieraan zijn soms 
extra kosten verbonden.  
 
In dit projectvoorstel gaat het om een moeder-kindproject dat al langer bestaat. 
 

 
 
 
  



 

 Projectinformatie INT-0000027862 

6 

3. Informatie over de lokale kerk en het 
Compassionproject  

 
De lokale kerk waar Compassion voor dit moeder-kindproject mee samenwerkt 
heet Christian Life Church Galkuliya. Deze kerk is gesticht in 1993 en hoort bij de 
denominatie Christian Life. Ze hebben 50 actieve kerkleden en 200 kinderen die de 
wekelijkse dienst bezoeken.  
 
Deze lokale kerk werkt sinds 2013 samen met Compassion. Het Compassion-
project heet Happy Butterfilies Child Development Program. Dit project 
ondersteunt 272 kinderen via het kindsponsorprogramma (leeftijd 1-21 jaar). Het 
project is in december 2017 een Moeder-Kindprogramma gestart voor 15 moeders 
en hun baby’s.  

4. Informatie over de gemeenschap 
 
Het project ligt in de gemeenschap Galkuliya. In deze 
omgeving wonen 3000  mensen. De dichtstbijzijnde 
grote stad is Chilaw. 
 
Economische situatie 
Er zijn weinig kansen om vooruit te komen. Het 
gemiddelde maandinkomen van een huishouden is 
LKR 13,500.00 (ca. € 35,65).  
 
Gezondheidszorg en educatie 
Er is geen toegang tot veilig drinkwater en er is een 
gebrek aan middelbare scholen 
 
Cultuur en Religie 
Inwoner wenden zicht tot hekserij, astrologie en afgoden Er wordt in vele goeden 
geloofd in plaat van in de ware God. 
 
Sociale context 
Er is sprake van huiselijk gewel en huwelijken op jonge leeftijd. De gemiddelde 
leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden is 20 jaar. Het gemiddelde 
aantal kinderen per huishouden is 3. 
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5. Impact 
  
Redenen voor dit project 

- Zo vroeg als mogelijk aandacht geven aan de ontwikkeling van een kind, al 
vanaf dat ze in de baarmoeder zitten 

- Een steun zijn om van hun armoede af te komen in de vier gebieden van 
kindontwikkeling (cognitief, sociaal, fysiek en geestelijk) 

- Zorgen voor regelmatige behandeling en fatsoenlijke leefomstandigheden 
tijden de zwangerschap 

 
Uitdagingen voor moeders en kinderen 

- Kinderen en moeders wordt niet de gepaste respect gegeven en ze hebben 
ze maken met veel geestelijke en fysieke mishandeling. 

- Moeder worden betrokken in veel zwaar werk 
 
Gewenste uitkomsten voor de gemeenschap 

- Er groeien kinderen op in de gemeenschap met een positieve invloed 
- Armoede wordt uitgeroeid 
- Er wordt een goede gemeenschap met een goede visie en verstand 

gevormd 
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6. Geschatte kosten en rapportages 
 
De totale kosten van het project voor een moeder-kindproject zijn € 6.019. Hiervan 
is al € 5.000 gedoneerd. Er resteert dus nog een bedrag van € 1.019 om te werven. 
 
Gedurende het jaar ontvang je één of meerdere keren een rapportage over de 
activiteiten van het project.  
 

 


