Onderwijs geeft kansarme
kinderen in India toekomst

Dalit-kinderen horen er
gewoon bij!
“Later wil ik arme mensen helpen en dokter worden, dus ik doe erg mijn best op
school. ‘s Middags ga ik naar de Bala Bata, waar ze mij helpen met mijn huiswerk
en waar ik mijn vrienden ontmoet.” (Shrawani, 10 jaar)
In India worden duizenden Dalit-kinderen
gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze
niet bij een kaste horen. Samen met lokale
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie deze kinderen
om uit de cirkel van armoede te komen en niet
meer buitengesloten te worden. Tijdens voor- en
naschoolse opvang in de Bala Bata’s krijgen de
kinderen huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en
sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen
en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er
gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door
deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze
de moeite waard zijn.
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Helpt u mee zodat nog
meer kinderen naar een
la Bata kunnen gaan?
Samen zijn we Kerk in Ba
Actie

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen
wij delen van wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen

te bieden endoen?
tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie voert het
Wat kan Kerk in Actie met uw hoop
bijdrage

erk van Trukajaya in 2016 met 30.000 euro.

• voor
€15producten
: Kan een
in een training
om lokale
te

werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland, tien oecumenische

Bala Bata materialen
aanschaffen
voor en namens een groeiend aantal
georiënteerde
kerken en organisaties
,- kan er een biogasinstallatie
worden
het geven van
huiswerkbegeleiding, particuliere
muziek,donateurs.
dans en sport.
• voor €50: Kan een Bala Bata een maand lang voorzien in
gezond en voedzaam eten voor de kinderen.
• voor €89: Kunnen meerdere Bala Bata´s een rol spelen
in het bestrijden van kinderarbeid door het geven van
trainingen en het bewustzijn te vergroten (en er voor
457 457 457 zorgen dat kinderen naar school gaan!).
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Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,
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Actie Trukajaya op Java en wereldwijd andere
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