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De impact van sponsoring
Jullie steun is ontzettend belangrijk in het leven van jullie sponsorkind(eren). Dankjulliewel!

Colombia
Alexa (10) zit in groep 5. Het afgelopen jaar heeft ze veel
geleerd. ‘Soms vind ik het leren moeilijk, maar gelukkig
krijg ik op school extra hulp.’ Tijdens de coronapandemie wordt de familie van Alexa extra ondersteund met
voedselpakketten. ‘Die steun kunnen we nu ook goed
gebruiken, want mijn ouders zijn hun baan verloren. Ik
ben blij dat de school helpt door meer te geven dan alleen
onderwijs!’

Filipijnen
Jhon (14) woont op de Filipijnen. Wat de coronapandemie
hem heeft geleerd? “Tijdens deze crisis groeien we als
familie dichter naar elkaar toe. Voorheen was ik liever buiten dan thuis, want ik kon me vaak niet concentreren op
mijn huiswerk. Maar nu ik al zo lang binnen moet blijven
en steeds samen met mijn familie ben en met mijn broertjes en zusjes kan spelen, vind ik dat ook wel fijn.”

Guatemala
Fabian Garza (11) uit Guatemala zit in de 5e klas, maar
volgt nu thuisonderwijs. ‘De afgelopen maanden waren
zwaar, maar tegelijkertijd heb ik ook heel veel geleerd. Ik
weet nu bijvoorbeeld hoe ik technologie kan gebruiken
om online lessen te volgen.’ Fabian krijgt via onze partnerorganisatie AMG Guatemala lesmateriaal opgestuurd, zodat hij thuis aan de slag kan. ‘Mijn ouders zijn
nu erg betrokken en moedigen me aan om mijn best te
blijven doen als ik terug naar school ga.’

Ethiopië
Elifinesh (40) uit Ethiopië is moeder van een tweeling:
Abdulhakim en Abdulhazizi (12). Ze gaan naar de school
van partnerorganisatie Hope Enterprise. Moeder Elifinesh: ‘Door de lockdown kunnen we niet werken en zijn
we thuis bij onze zonen. De medewerkers van Hope Enterprise hebben Teff uitgedeeld, zodat we brood kunnen
bakken. Abdulhakim en Abdulhazizi volgen onderwijs vanuit huis. Ze ontvangen lesmateriaal van school en hebben
contact met hun docenten. Sponsoring helpt ons enorm
tijdens deze onzekere tijden.’
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