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‘IK WIL ANDERE MEISJES 
INSPIREREN’

Een vakopleiding, dat is iets voor 
jongens. Veel jonge vrouwen in 
Karamoja, in het noordoosten van 
Oeganda, hebben dat beeld van 
vaktrainingen. Nancy Akech zet zich 
in om leeftijdsgenoten te inspireren 
en aan te moedigen een vaktraining 
te volgen. Via dorpsgenoten 
hoorde ze over het vakonderwijs 
dat partnerorganisatie ADP en 
Woord en Daad aanbieden. In korte 
trainingen leren de jongeren een 
vak en krijgen ze ondersteuning bij 
de ontwikkeling van hun talenten. 
Vanwege Covid-19 vormde ADP de 
lessen om naar mobiele trainingen en 
Nancy was één van de deelnemers. 
‘Ik hoop dat ik andere meisjes in mijn 
familie en in onze gemeenschap 
inspireer. Zelfvertrouwen en hard 
werken zijn de sleutels tot succes,’ 
aldus Nancy, die na haar training 
een baan vond in Kiru.

→  woordendaad.nl/
vakonderwijsoeganda

DUBBELE OPBRENGST 
DOOR RIJSTMOLEN

Rijst oogsten op krukken: dat klinkt 
als een flinke uitdaging en dat is 
het ook! Marie Kamara (foto op de 
voorkant) bezit een kleine rijstakker, 
maar vanwege haar handicap moet 
ze hulp inhuren voor de oogst. Veel 
rijstboeren in Sierra Leone hebben 
moeite om genoeg te verdienen. 
Samen met partnerorganisatie CTF 
werkt Woord en Daad aan een 
duurzame waardeketen. Daarmee 
hebben boeren een goed inkomen en 
versterken we de voedselzekerheid 
in het land. Veldwerker Augustine 
legt uit hoe het leven in het dorp zal 
verbeteren dankzij een rijstmolen. 
Als de boeren de rijst in hun eigen 
dorp kunnen verwerken, krijgen ze 
een veel hogere prijs. Tegelijk trekt 
dit boeren uit omliggende dorpen 
aan, die  van de rijstmolen gebruik 
willen maken.

→  woordendaad.nl/
fairrice

EEN ENORME VERANDERING

Zonder beroepsopleiding is het 
lastig om een baan te vinden, beseft 
de Bengalese Riaz. Samen met 
partnerorganisatie CSS biedt Woord 
en Daad jongeren in Bangladesh 
een vakopleiding of -training. Riaz 
wordt toegelaten tot de IT-opleiding 
en haalt in 2022 zijn diploma. CSS 
ondersteunt jongeren via een Job 
& Business Service. De JBS biedt 
aanvullende training om de jongeren 
goed voor te bereiden en stelt hen 
voor aan potentiële werkgevers. 
Al snel na zijn afstuderen vond 
Riaz een baan bij SWADESH, een 
grote voedingsmiddelenproducent. 
Hij verdient een goed loon als 
bezorger. Riaz is blij met zijn baan en 
stimuleert al zijn vrienden om ook een 
opleiding te volgen en via JBS waardig 
werk te zoeken. Riaz: ‘JBS heeft een 
cruciale rol gespeeld in mijn succes.’ 

→  woordendaad.nl/ 
vakonderwijsbangladesh

ALS PARTNER DRAAGT U BIJ AAN VERSCHILLENDE MOOIE PROJECTEN. WE LICHTEN ER GRAAG EEN AANTAL VOOR U UIT. 
UW STEUN MAAKT VERSCHIL! MEER WETEN OVER DE PROJECTEN? KIJK OP WOORDENDAAD.NL/VOORPARTNERS

UITGELICHT!
Een woning, kleding of medicijnen? 
Feyise (42) uit Fital had geen idee 

hoe ze dat moest betalen, laat 
staan hoe ze haar dochter naar 
school kon laten gaan. In alles 
was ze afhankelijk van de 
geefbereidheid van een ander. 

Dankzij de ondersteuning en 
training van onze lokale partner 

veranderde haar situatie compleet. 
Feyise: ‘Ik ben er trots op dat ik nu kan 
zeggen dat ik het zelf kan.’ 

Fital is een Ethiopische regio waar 
mensen in grote armoede leven. 
Eigenlijk is er continue noodhulp 
nodig. Ruimte om zorg te dragen voor 
ouderen en wezen is er niet. Samen 
met onze partnerorganisaties zetten 
we ons in voor een situatie waarbij 
er genoeg is voor iedereen: voor de 
boeren, maar ook voor ouderen en 
kwetsbare kinderen. 

Feyise was te arm om voor haar 
dochter te zorgen en in haar eigen 
levensonderhoud te voorzien. 
Ze had geen eigen middelen om 
haar huis, kleding en medicijnen te 
betalen. Ze behoort tot de meest 
kwetsbaren, die in aanmerking komen 

voor ondersteuning in de vorm van 
schapen, kippen en voedsel. Toen ze 
dit ontvangen had, volgde ze twee 
trainingen: over groenteproductie en 
veeteelt.

Het jaar 2021 was een mooi jaar 
voor ons project in Fital. Onze 
partnerorganisatie heeft aan alle 
vooraf gestelde doelen kunnen 
werken en boekte vooruitgang. Zo 
werden er 83 gezinnen getraind in 
veeteelt en landbouw, ontvingen 28 
gezinnen groentezaad, 500 gezinnen 
met kwetsbare kinderen en ouderen 
ontvingen kippen en 70 gezinnen 
werden getraind in veeteelt en 
-beheer.

‘Mijn aantal schapen nam toe en ik wilde 
bewijzen dat ik voor mijzelf kan zorgen. 
Daarom heb ik een gedeelte van mijn 
schapen en kippen verkocht zodat ik drie 
stukken land kon huren.’ Feyise ziet haar 
inkomen toenemen. Ze is in staat om 
haar vaste lasten te betalen en haar 
dochter kan naar school.

‘Het extra inkomen gebruikte ik als 
startkapitaal voor mijn onderneming. 
Ik heb een kleine handel aan huis in de 
verkoop van lokale likeuren en frisdrank. 
Ik ben er trots op dat ik nu kan zeggen 
dat ik het zelf kan. Ik hoef niet meer te 
bedelen.’

IMPACT

Tip: bekijk meer over het Vitaal Fital-project op
woordendaad.nl/voorpartners
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SPECIAAL VOOR 
U GESELECTEERD

BLOG | HOE KOOPGEVOELIG BENT U?
‘Sale!’ ‘50% korting!’ ‘Opruiming!’ Loopt u zonder aarzelen 
door bij zulke kreten in de etalage of online? Sinds een 
aantal jaren lukt het mij steeds beter om koopverleiding te 
weerstaan, al blijft ook teveel tweedehands shoppen een 
verleiding… Lees Janneke’s  blog en andere verhalen op
→  woordendaad.nl/lekkerduurzaam

PODCAST | REIS OM DE WERELD
‘Werelddelen – de Podcast is een mooi middel om het werk 
van Woord en Daad op een eigentijdse manier dichtbij 
mensen te brengen. Bovendien vind ik het erg leuk om te 
doen’, aldus Jacoline. In seizoen 4 van Werelddelen – de 
Podcast nemen collega’s Jaco en Jacoline u mee naar 8 
projectlanden waar we werken. Reist u weer mee?
→  woordendaad.nl/podcast

HOOPGEVEND
Extreme armoede brengt wereldwijd miljoenen gezinnen 
in de knel. Net als bij de coronapandemie worden de 
allerarmsten opnieuw het hardst geraakt door bijvoorbeeld 
stijgende voedselprijzen en politieke instabiliteit. Maar juist 
op die moeilijke momenten zien we veerkracht ontstaan. En 
juist dan willen we bouwen aan een beter bestaan voor deze 
gezinnen.

Bijvoorbeeld in Ethiopië, daar ontvangen zo’n 3.500 
kinderen christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg 
dankzij de steun van sponsors en de grote inzet van onze 
partnerorganisatie. Kostbaar! 

Tegelijk kennen veel kinderen een andere realiteit. Grote 
armoede thuis drijft hen naar de stad, in de hoop op werk. Het 
blijkt de toegangspoort naar moderne slavernij. Met amper of 
zelfs geen vergoeding werken kinderen lange dagen bij mensen 
in het huishouden waar velen slecht worden behandeld. 

Wat is het dan hoopgevend dat dit jaar al 400 kinderen van 
uitbuiting zijn bevrijd en naar school kunnen. Zij kunnen zich 
nu in een veilige omgeving ontwikkelen en dromen weer over 
de toekomst. 

Dit jaar willen we hoopgevend afsluiten voor kinderen in haast 
hopeloze omstandigheden. Doet u mee? 

Ontdek wat u kunt doen via

Op de giftenpagina houden we live bij hoeveel er al is gegeven!

KERSTVERHAAL | VERMIST OP DE MARKT
Jean ziet er elke dag naar uit: het moment dat hij Cecile 
weer ziet. Maar dan is Cecile vlak voor Kerst plotseling 
verdwenen… Rina Molenaar schreef een verhaal over Benin 
dat heel geschikt is om voor te lezen op de kerstviering van 
de (zondags)school of in het gezin. Download ‘m gratis via
→  woordendaad.nl/kerstverhaal

TIP!

WOORDENDAAD.NL/HOOPGEVEND

SAVE THE DATE: WOORD EN DAAD WERELDDAG
D.V. ZATERDAG 22 APRIL 2023.

TIP!



Stichting Woord en Daad
Postbus 560
4200 AN Gorinchem
0183-611800
info@woordendaad.nl

Foto’s door:
EOMetterdaad, Meike Korteweg, 
Martha Tadesse, Woord en Daad
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We wensen 
u goede 
kerstdagen 
en een 
gezegend 
nieuwjaar!


