
 
 
 
 
 
 

1. 

Compassion 
Ghana 

 

 
 
 

Moeders in Ghana hebben het zwaar. Zij en 
hun kinderen lijden dikwijls aan ondervoeding en 
ziektes. Elke dag overlijden er 17.000 
kinderen onder de vijf jaar, waarvan de 
meesten aan ziekten die gemakkelijk te 
voorkomen zijn. Samen met de lokale kerk is 
Compassion een project gestart voor 
kinderen uit de armste gezinnen in de buurt. 
Zij worden ondersteund om tot een betere 
ontwikkeling te komen. Jonge ouders krijgen 
hulp en informatie al bij de pre- & postnatale 
fase van de zwangerschap. 
 
Meer info 

 
 
 

2. 

Dorcas 
Ethiopië 

 

 
 
 
 

Ethiopië is een politiek en etnisch verscheurd 
Afrikaans land met vele burgeroorlogen en 
grote hongersnood. Dit jaar hebben hier 
maar liefst meer dan 5 miljoen mensen 
dringend hulp nodig. Ze zijn afhankelijk van 
noodhulp: voedsel, water en 
voedingssupplementen. Meer dan 300.000 
kinderen zijn acuut in levensgevaar door 
honger.   Dorcas helpt de productie bij 
boeren te verhogen, zodat het land zelf beter 
kan voorzien in hun noodhulp.  
 
Meer info 
 
 
 

 
 
 

3. 

GZB Fam. Holwerda 
Albanië 

 

 
 

Albanië is één van de armste landen in 
Europa. Vooral de mensen op het platte land 
zijn erg arm en kunnen nauwelijks voorzien 
in de primaire levensonderhoud. Fam. 
Holwerda woont in Albanië en geeft 
onderwijs aan de bevolking ter bevordering 
van betere leefomstandigheden. Zij doen dit 
door onderwijs te geven. Er worden 
verpleegkundigen, pedagogisch werkers en 
timmerlieden door hen opgeleid, zodat 
mensen een betere toekomst krijgen. 
 
Meer info 

https://www.wuestman.nl/custom/page/page_content_file/21.pdf
https://www.wuestman.nl/custom/page/page_content_file/22.pdf
https://www.wuestman.nl/custom/page/page_content_file/23.pdf


 
 
 
 

4. 

International Teams Netherlands (ITN) 
Zuid Soedan 

 

 
 

In Zuid Soedan heerst een onderlinge 
stammenstrijd en een burgeroorlog 
tussen de regering en rebellenlegers. Het 
land heeft continue te maken met veel 
oorlogsgeweld, ziektes en honger. ITN 
helpt het land weer op te bouwen door 
mensen, vanuit christelijke principes, op 
te leiden voor functies in Christelijke 
kerken, onderwijsinstellingen en het 
bedrijfsleven.  
 
Meer info 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
 

Tandi Hebron Montessory pre-primary school 
Nepal 

 

 
 

In Nepal heerst sociale en economische 
armoede onder de bevolking. Mensen 
leven veelal in sloppenwijken en kinderen 
moeten vaak al zeer vroeg van school af 
om in de dagelijkse behoefte te voorzien. 
De christelijke Tandi Hebron Church wil 
een basisschool oprichten waar kinderen 
tot 9 jaar op school blijven en niet op 
‘straat’ belanden. Dit project levert een 
financiële bijdrage die het opzetten van 
deze school mogelijk maakt. Er wordt 
voorzien in docenten, gebouw, 
schoolmiddelen en vervoer. 
 
Meer info 

 
 
 
 
 
 

6. 

 
 

ZOA 
Burundi 

 

Burundi is een van de armste landen ter 
wereld. Na een burgeroorlog keren veel 
vluchtelingen in 2006 weer terug naar 
hun woonplaats. Echter hebben zij veelal 
geen woningen meer en is alles verwoest. 
ZOA verzorgt vaktrainingen voor 
terugkerende vluchtelingen. Door het 
volgen van een vaktraining kunnen 
mensen uiteindelijk een eigen inkomen 
genereren. Na het volgen van een 
vaktraining biedt ZOA start-up kits. 
 
Meer info 

 

https://www.wuestman.nl/custom/page/page_content_file/24.pdf
https://www.wuestman.nl/custom/page/page_content_file/25.pdf
https://www.wuestman.nl/custom/page/page_content_file/26.pdf

