
Sponsorkinderen. 
 
Met het “adoptiegeld”, dat elke maandag wordt opgehaald, sponsort de school twee meisjes, nl. 
Kenia Cadeau uit Haïti en Bana Sani uit Guinea-Bissau. 
Hiervoor is een vaste bijdrage toegezegd door de school van € 516,00 per jaar. Per week hebben we 
dus een bedrag van ± € 13,00 nodig. 
 
Haïti 
 
Het geld komt niet alleen ten goede aan de sponsorkinderen. Honderden gezinnen profiteren van 
een betere toegang tot gezondheidszorg. 
Plan Haïti ondersteunt meisjes bij het leren van een vak, zodat ze zelfstandig en financieel 
onafhankelijk kunnen zijn. 
Er is samenwerking met het Ministerie van Onderwijs. Scholen worden opgeknapt en er worden 
voorzieningen getroffen voor kinderen met een verminderde mobiliteit. Leraren hebben trainingen 
gehad over bijv. kinderbescherming. 
Er is ook samenwerking met de politie. Verdwaalde kinderen, straatkinderen of kinderen die uit huis 
zijn gevlucht worden meegenomen naar een veilige plek om te slapen. Dit om te voorkomen, dat zij 
zich mengen met criminelen. Er is een kindvriendelijke plek gecreëerd op het politiebureau, voorzien 
van bedden, een tafel, stoelen, een televisie en spelletjes. 
Er is een conferentie geweest voor moeders van gesponsorde kinderen, waarbij het belang is 
aangegeven van het beschermd en zelfverzekerd opgroeien van meisjes. 
Volgens art. 7 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind moet elk kind kort na zijn geboorte 
geregistreerd worden. Heel veel kinderen in Haïti hebben geen geboorteakte. Deze situatie betekent 
dat kinderen geen toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg. 
 
Kenia Cadeau 
 
Kenia Cadeau is 11 jaar. Ze gaat naar de basisschool. Haar lievelingsvak is 
rekenen.  
Het duurt nog geen 30 minuten om naar school te komen. 
Volgens de familie is Kenia gezond. De dichtstbijzijnde medische zorg is op 30 
minuten afstand. 
In het gebied waar Kenia woont, hebben de kinderen en hun familie 
deelgenomen aan de volgende projecten: 
 

- geboorteregistratie; 
- voorlichting aan kinderen en volwassenen over kinderrechten; 
- boeken voor schoolbibliotheken; 
- training voor leerkrachten.  

 
 
De Verenigde Naties heeft 11 oktober sinds 2012 officieel uitgeroepen tot Wereldmeisjesdag. 

 
Meisjes kampen echt op allerlei gebieden met ongelijkheid: op het gebied van onderwijs, 

wetgeving, medische zorg, voeding, discriminatie, geweld tegen vrouwen en gedwongen 
kindhuwelijken. 
Ontwikkelingsorganisatie Plan verzon daarom een speciale actie voor de 11e oktober. Vijfhonderd 
meisjes in zestig landen namen die dag de macht over en kregen voor één dag een belangrijke 
maatschappelijke of politieke positie. Zo stond de burgemeester van Parijs haar plek af aan een 

meisje. In Nederland werd de Filipijnse Deborah even de baas van adviesbureau Accenture 
Nederland. Deborah overleefde orkaan Haiyan, volgde daarna via Plan een beroepsopleiding en is 
nu de kostwinnaar van haar gezin. Haar verhaal laat zien hoe belangrijk het is om te investeren in 
opleidingen voor meisjes. Het zijn natuurlijk symbolische acties, maar op die manier hoopt de 
organisatie de bewustwording te vergroten. 



 
Guinea-Bissau 
 
In Guinea-Bisau woont Bana Sani, een meisje van 11 jaar.  
Bana volgt de basisschool en een religieus studieprogramma. Haar favoriete 
vakken zijn taal en sport. 
Haar school is binnen 30 minuten te bereiken. 
Bana is gezond en heeft geen ernstige ziektes gehad. Op 30 minuten afstand is 
er medische zorg. 
In het gebied waar Bana woont, hebben de kinderen en hun familie 
deelgenomen aan de volgende projecten: 
 

- aanvullende voeding voor kinderen en zwangere vrouwen; 
- voorlichtingsactiviteiten over de gezondheid van kinderen onder de 5 jaar; 
- trainingen voor professionele gezondheidswerkers. 

 
In het gebied Gabú, waar Bana woont, werkt Plan Samen met burgerorganisaties, overheid en 
partnerorganisaties op het gebied van kinderbescherming, onderwijs, water en sanitaire 
voorzieningen. 
 
Plan heeft de regionale politie ondersteund bij het opzetten van een brigade, die gespecialiseerd is in 
de zorg en toezicht bij gevallen van misbruik van minderjarigen. 
Er wordt gezorgd voor onderwijs aan meisjes, omdat zij daardoor meer kansen krijgen en betere 
keuzes voor het leven leren maken (bijvoorbeeld wanneer, met wie en of ze willen trouwen). 
Aan het begin van het regenseizoen in 2015 hebben veel scholen schade opgelopen. Samen met 
Unicef heeft Plan een project uitgevoerd om scholen en w.c.’s te bouwen. De kinderen kregen les in 
een “mango-boom”. Zo werd de noodschool van palmbladeren genoemd. 
De gewoonte is, dat ouders meer prioriteit geven aan onderwijs voor hun zonen. Meisjes hielpen met 
huishoudelijke taken, zoals het halen van water en brandhout. Ouders zijn nu steeds meer bewust 
van het belang van onderwijs voor hun dochters en zij realiseren zich dat jongens en meisjes dezelfde 
kansen moeten hebben. 
 
Ook in Guinea-Bissau is er op 11 oktober jl. aandacht geschonken aan de Internationale Meisjesdag. 
Via lezingen, bijeenkomsten, radiodebatten, campagnes op televisie en SMS-berichten is er aandacht 
gevraagd voor de rechten van meisjes. Met deze activiteiten bereikte Plan meer dan een miljoen 
mensen. 
 
Plan werkt samen met overheden, gemeenschappen en lokale groepen om de sanitaire situatie te 
verbeteren. Er wordt gezorgd voor schoon drinkwater en w.c.’s.  
Een mevrouw schreef “Vroeger deden wij onze behoefte in bosjes. We wisten niet wat dit betekende 
voor de veiligheid en gezondheid van onze kinderen. Veel mensen hadden diarree en andere ziektes. 
We werden geholpen met het maken van w.c.’s We zijn Plan dankbaar voor hun hulp”. 
 
Plan ondersteunde verder de regionale gezondheidsautoriteiten bij de preventie van Ebola. Dankzij 
die steun en die van de ontwikkelingspartners bleef het land Ebola-vrij, ondanks de slecht afgesloten 
grenzen en het zwakke zorgstelsel. 
 
Helpt u mee onze adoptiekinderen te ondersteunen door elke maandag een klein bedrag mee te 
geven aan uw kinderen?  
 
Namens Kenia en Bana hartelijk dank! 


