
Aan de bewoners van dit adres:

GEEFT U OOK TIJDENS DE  
HUIS-AAN-HUIS COLLECTE?

Wij collecteren online van 24 t/m 29 mei 2021.

www.woordendaad.nl

COLOMBIAANSECOLOMBIAANSE
JONGEREN AAN HET WERKJONGEREN AAN HET WERK
Iedere jongere heeft recht op een waardig inkomenIedere jongere heeft recht op een waardig inkomen

Samen verbonden, juist nu!
De coronapandemie zette Colombia economisch gezien 10 jaar terug in de tijd. Vooral 
voor jongeren die starten op de arbeidsmarkt of een startup openen is het lastig. Deze 
jonge generatie zal het land weer moeten opbouwen. Ze hebben ambitie genoeg, maar 
ze hebben uw steun nodig. Samen bieden we jongeren als Jennifer en Nestor zicht op 
een toekomst. Doet u mee?

Normaal komen we met de collectebus bij u langs, helaas kan dit door de coronacrisis 
niet. Daarom willen we u vragen om uw bijdrage op een andere manier te geven. 

Dat kan door de QR-code te scannen of uw gift over te maken via
www.woordendaad.nl/comites/comite-bennekom-wageningen.

Wij collecteren online van 24 t/m 29 mei 2021.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Comité Woord en Daad Bennekom
NL17 RABO 0150 7522 02

Hartelijke groet van uw collectant

GEEFT U OOK?

Voor meer informatie: www.woordendaad.nl/werkcolombia

Deze flyer is gesponsord door:

GERHARD JANSEN
AANLEG & ONDERHOUD
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Voor meer informatie: www.woordendaad.nl/werkcolombia

Drinkt u graag een kopje koffie? Koffie is de passie van Jennifer Fajardo en Néstor 
Farfán uit Colombia. Ze maakten er hun werk van. Een training verscherpte hun 
ondernemerschap. Maar dat was voordat de coronapandemie de wereld stilzette. 
Colombia verkeerde vorig jaar ruim 6 maanden in lockdown. Ook Vocatio, het bedrijf 
van Jennifer en Néstor ging bijna failliet. De jonge ondernemers grepen nieuwe 
kansen aan. Ze richten zich direct tot consumenten en zetten online marketing in 
om hun koffie bekendheid te geven. Op die manier hopen ze weer winst te maken.

Woord en Daad ondersteunt jonge ondernemers als Jennifer en Néstor. Voor de 
pandemie boden we hen training aan om hun ondernemerschap aan te scherpen. 
Tijdens de crisis hielden we contact en ondersteunen we met training in bijvoorbeeld 
online marketing. 

Ook zo’n 60% van de ouders van kinderen uit ons sponsorprogramma verloren hun 
baan. Deze gezinnen hebben geen financiële zekerheid meer. Het Job Booster-team 
ondersteunt deze ouders om werk te vinden.

Onze doelstellingen:

>

>

>

>

>

3.190 jongeren hebben een vakopleiding afgerond

6.500 jongeren toegerust in het vinden van werk

4.700 jongeren getraind in soft skills

3.900 kleine ondernemingen ondersteunt

100 bedrijven en (overheids-)instanties actief in netwerk van 
Job Booster en vakscholen

“Onze grootste uitdaging was om 
met de angst en onzekerheid van de 
veranderingen om te gaan en het 
geloof in de Heere Jezus Christus 
vast te houden”   - Jennifer Fajardo


