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In Tsjaad werkt Woord en Daad 

samen met de lokale partner-

organisatie Foundation Dieu Benit 

(vert. God Zegent). In een land 

gedomineerd door het islamitisch 

geloof biedt deze christelijke 

organisatie 400 kinderen hoop via 

christelijk onderwijs. Daarnaast is er 

voor de kinderen uit de meest 

kwetsbare gezinnen, ondersteuning 

en psychologische begeleiding. Veel 

van de kinderen hebben een trauma 

of andere psychische problemen 

door de uitzonderlijk moeilijke 

o m s t a n d i g h e d e n  w a a r i n  z e 

opgroeien. Juist voor deze kinderen 

wil FDB om de liefde van God uit te 

dragen. Naast traumaverwerking en 

psychische en pastorale onder-

steuning biedt FDB ook christelijk 

onderwijs aan kinderen uit de 

omgeving.  

OVER HET LAND 

TSJAAD 

Hoofdstad: Ndjamena 
Aantal inwoners: 15,5 miljoen 
Levensverwachting: 54 jaar 
Gemiddelde leeftijd: 16,6 jaar 
Bevolking onder armoedegrens 
(<$1,90 p/d): 38,4% 
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“We willen kwetsbare kinderen beschermen ongeacht hun 

cultuur, ras of religie. Via christelijk onderwijs en psychologische 

zorg willen we de kinderen voorbereiden op een hoopvolle 

toekomst waarin ze een waardige plek in de samenleving zullen 

vinden.” 

PROJECTVOORSTEL  ‘TOEKOMST VOOR TSJAAD’ 

Tsjaad is een vrijwel onzichtbaar land op de wereldkaart. Het land heeft 

geen havens en door conflicten en instabiliteit in buurlanden is export 

vrijwel onmogelijk. De natuurlijke hulpbronnen zijn beperkt, en ook de olie 

die het land wint brengt nauwelijks voorspoed. Het gevolg: kinderen komen 

op jonge leeftijd op straat terecht. Ze proberen wat geld te verdienen op de 

lokale markt, maar zien vaak geen uitweg en sluiten zich aan bij een 

criminele bende. Woord en Daad wil júist in deze moeilijke omstandigheden, 

waar zich nauwelijks internationale ontwikkelingsorganisaties wagen, het 

verschil maken.  
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TOEKOMST VOOR TSJAAD 

Opvangcentrum in de hoofdstad 

Ndjamena is de hoofdstad van het 

land. Alleen de hoofdwegen zijn hier 

verhard, en langs de kant van de weg 

verkop en handelaren allerlei 

producten. De stad ademt in alles de 

sfeer van een plattelandsdorp en 

zeker niet van een metropool. In deze 

hoofdstad is FDB opgericht en staat 

het opvangcentrum waar kinderen 

verblijven die niet bij hun familie 

kunnen wonen. Vaak zijn dit kinderen 

en weeskinderen die opgroeien in 

extreme armoede en de straat op zijn 

gegaan. De meeste kinderen worden 

door de politie van straat gehaald en 

naar het centrum gebracht. FDB 

biedt de kinderen onderdak, 

onderwijs en de nodige zorg.  De 

werknemers worden gedreven door 

christelijke naastenliefde. 

 

Re-integratie bij familie 

God heeft vanaf de schepping 

bedoeld dat kinderen opgroeien in 

een gezin. Re-integratie is daarom 

een belangrijk speerpunt van het 

werk van FDB. FDB gaat altijd direct 

op zoek naar de familie van het 

opgevangen kind. Zolang de 

zoektocht duurt woont het kind in 

het opvangcentrum, maar zodra  de 

familie is gevonden, begint de 

volgende stap in het re-integratie-

traject.  Als de familie is gevonden, 

krijgen ook zij begeleiding en 

ondersteuning, zodat het kind na een 

aantal maanden weer veilig kan 

terugkeren naar de familie. Een 

voorwaarde voor   re-integratie  is 

een veilige thuissituatie. Indien nodig 

wordt er daarom extra onder-

steuning en begeleiding geboden. 

Weeskinderen of kinderen uit 

gebroken families kunnen vaak veilig 

wonen bij een oom, tante, broer, zus, 

of ander familielid. Mocht ook dit niet 

mogelijk zijn, dan wordt er gezocht 

naar adoptieouders.  

 

Goed christelijk onderwijs 

FDB biedt naast het opvangcentrum 

met school in Ndjamena ook 

christelijk onderwijs op scholen in 

t w e e  a n d e r e  r e g i o ’ s .  O o k 

moslimkinderen kunnen hier naartoe 

en ontvangen onderwijs waarin het 

Woord van God centraal staat: er 

wordt met elkaar gebeden, gezongen 

en Bijbel gelezen. De kinderen  leren 

bovendien belangrijke normen en 

waarden zoals respect  hebben voor 

elkaar. Daarnaast worden de 

kinderen in het onderwijsprogramma 

gestimuleerd om gekregen gaven en 

talenten te ontwikkelen.  

 

De school in Ndjamena staat bekend 

als één van de beste scholen in de 

buurt. Ook de overheid erkent de 

kwaliteit van het onderwijs, maar het 

christelijk onderwijs kan in het door 

moslims gedomineerde land voor 

spanningen zorgen. Séphora, de 

directrice van FDB is zelfs al een keer 

gevangen genomen. Toch gaat zij in 

vertrouwen op God door met haar 

roeping om het Evangelie en Gods 

liefde te delen.

Raoul (12): ‘Ik wil graag Minister 

van onderwijs worden!’ 

‘Toen mijn moeder overleed, bleef 

ik achter bij mijn vader. Hij 

hertrouwde, maar ik werd vaak 

mishandeld. Daarom vluchtte ik 

naar mijn opa en oma.’ 

De opa en oma van Raoul waren te 

oud om goed voor hem te zorgen. 

Bovendien was er geen geld voor 

onderwijs. ‘Ik woon nu in het 

opvangcentrum van FDB en ga naar 

de basisschool. De leraren zijn 

aardig, maar houden wel goed in de 

gaten of ik mijn best doe op school.’ 

‘Vaak was er geen geld om eten te 

kopen, maar op het centrum van 

FDB krijg ik elke dag drie 

maaltijden en ontvang ik medische 

zorg als dat nodig is.’ 

‘Mijn hoogtepunt van de dag is ‘s 

avonds om 19:00 uur. Dan hebben 

we een moment van zingen en 

Bijbel lezen. Hierna gaan we naar 

bed. De begeleiders houden in de 

gaten of we ’s nachts niet de straat 

op gaan.’ 

Mijn toekomstdroom? Ik wil graag 

Minister van onderwijs worden! 
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COVID-19, overstromingen en onderwijs 

Ruim voordat COVID-19 in Tsjaad uitbrak, had de 

regering al maatregelen genomen. Toch kon dat niet  

worden voorkomen dat het virus eind maart 2020 het 

land binnenkwam. De grens werd gesloten en 

bijeenkomsten in groepen werden verboden. Een grote 

uitbraak van het virus heeft dramatische gevolgen in 

Tsjaad, wamt de gezondheidszorg kan een grote 

toestroom van patiënten simpelweg niet aan. 

Tegelijkertijd heeft de lockdown ook desastreuze 

gevolgen, omdat veel mensen vandaag werken voor hun 

eten van vanavond. Een dag niet werken, is  Gelukkig kon 

het onderwijs  op het centrum van FDB in aangepaste 

vorm doorgaan, maar de kinderen uit de buurt moesten 

thuisblijven. 

COVID-19 was de afgelopen maanden niet de enige 

bedreiging in Tsjaad, ook grote overstromingen vonden 

plaats. Kinderen en families uit het programma verloren 

hun woning en moesten onderdak vinden in een speciaal 

opgezet kamp. Ook het opvangcentrum moest worden 

gerepareerd om de hevige regeval tegen te houden. 

Grote uitdagingen, maar samen met FDB houden we vol. 

Juist nu is steun ontzettend belangrijk! 

Bouwt u mee aan een toekomst voor Tsjaad? 

Sinds 2019 werkt Woord en Daad samen met FDB. 

Samen zien we kansen om mensen in Tsjaad, die in 

extreme armoede leven en niet opgemerkt worden door 

de rest van de wereld, te ondersteunen met praktische 

zaken en hen uiteindelijk in aanraking te brengen met het 

Evangelie. Wij zijn bereid om die ‘extra mijl’ te gaan en we 

zien uit naar de vruchten op het werk.  

 

Met bovenstaand budget kunnen wij in 2021 kinderen in 

Tsjaad christelijk onderwijs, maaltijden, gezondheidszorg, 

kleding en veiligheid bieden én kunnen we investeren in 

de verdere ontwikkeling van FDB, zodat de kinderen 

weer een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. 

Budget 2021 
Christelijk onderwijs voor 400 kinderen en 

ondersteuning voor de meest kwetsbaren 

(basisvoorzieningen) 

€45.780  

Personeel en capaciteitsopbouw (pastor, 

schoolpersoneel, veldwerkers, etc.) €66.543  

Overige kosten (elektriciteit, website, 

onvoorzien) €10.252 

Totaal projectbudget €122.575  



PROJECTVOORSTEL 

TOEKOMST VOOR TSJAAD 

Stichting Woord en Daad ● Postbus 560 ● 4200 AN Gorinchem  
Tel: 0183-611800 ●   j.vandijke@woordendaad.nl ● www.woordendaad.nl/onderwijs 
Rabobank: NL64 RABO 0385 4870 88 


