Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia
Toelichting bij de collecte
Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met veel geweld en criminaliteit, zoals
drugshandel. In onze grote steden hebben we ook achterstandswijken waar kinderen extra
aandacht nodig hebben, maar in Colombia is dat nog veel erger. Veel kinderen staan er
alleen voor, omdat hun ouders te hard moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen.
In de hoofdstad Bogotá is een christelijke organisatie die dit soort kinderen een veilige haven
biedt. Het zijn kinderen die vaak voor of na schooltijd voor geld op de markt werken of vuilnis
sorteren. Het centrum biedt hen praktische trainingen: werken in een moestuin, prachtige
producten van papier maken, of zelfs een koksopleiding.
Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze náást deze kinderen gaan staan en hen langdurig
ondersteunen. Dat is precies het verschil wat maakt dat deze kinderen ineens van kansarm
tot kansrijk worden. Zoiets gun je ieder kind. Daarom collecteren we vandaag voor dit werk.
We bevelen deze collecte via Kerk in Actie van harte bij u aan.

Kerkbladteksten
Plaats in uw kerkblad regelmatig een van onderstaande teksten. Zo blijven uw
gemeenteleden op de hoogte van het werk dat zij steunen, ook als zij een keer niet in de
kerkdienst aanwezig zijn op momenten dat u aandacht vraagt voor dit werk. Onderteken
steeds met de naam van uw commissie en uw eigen naam, zodat mensen weten bij wie ze
terecht kunnen voor vragen. Ook de persoonlijke verhalen die u ontvangt kunt u delen via het
kerkblad. U kunt deze teksten ook gebruiken voor een mondelinge toelichting bij de collecte.

Tekst 1
Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia
In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in
een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders
na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie,
die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leren
samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren
wat hun rechten zijn.
Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven temidden van een
omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van
papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het
gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze
leren koken met gezonde Colombiaanse producten. De medewerkers leggen ook contacten met
hun ouders, verzorgers, leraren.

●
●

34 euro: een kind kan een maand activiteiten volgen
1.650 euro: een jongere wordt opgeleid tot kok

Steun dit werk via de collecte in onze kerk of maak een gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457,
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia.
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia

Tekst 2

Moeders zijn bang voor de toekomst van hun kinderen

Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk
op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze stichting steunt (werkende) kinderen die
opgroeien in een gewelddadige wijk in Bogotá.
Jinet is een alleenstaande moeder van vijf kinderen. Ze is bang dat haar zoon Sebastian het
verkeerde pad op gaat. Ze vertelt: “Ik ben vier jaar geleden gescheiden, omdat mijn man me
sloeg. Hij mishandelde mij en mijn kinderen ook psychisch.” Jinet probeert de eindjes aan
elkaar te knopen met verschillende baantjes. Ze werkt onder meer op de markt bij een
groentekraam. De kinderen zijn vaak alleen thuis. Ze moeten zelf hun ontbijt klaarmaken en
gaan ’s-avonds zelf naar bed.
Jinet vertelt: “Sebastian was als 5-jarig kind getuige van een gruwelijke moord op zijn oom,
maar hij wil er niets over zeggen. Zijn spel gaat sindsdien alleen maar over geweld en
wapens. Hij wil later soldaat worden. Ik maak me zorgen dat Sebastian op straat leert stelen
of dat hij drugs leert gebruiken. Als hij op straat is geweest, ruik ik altijd aan zijn handen en
mond. Dan wordt hij boos en zegt: “Waarom ruik je aan mij? Denk je soms dat ik verslaafd
ben?” Ik zou willen dat hij een studie kan volgen en werk doet dat hij leuk vindt. Maar ik heb
het geld niet om hem dat te bieden.
Kinderen zoals Sebastian lopen een groot risico om in de criminaliteit te belanden. FPT wil
dit soort kinderen een tweede thuis bieden. Voor 400 euro kan één kind een jaar activiteiten
volgen bij FPT. Steun dit werk via de collectes in onze kerk of maak uw gift over op NL 89
ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia.
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia

Tekst 3

Kinderen in Colombia omgeven door liefde
Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk op
dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze stichting steunt (werkende) kinderen die opgroeien in
een gewelddadige wijk in Bogotá.
Francy is bij FPT lerares van de ‘papierwinkel’, de filigraan-groep, waar ze prachtige figuren
maken van opgerolde stroken papier. Ze vertelt: “Ik werk hier met hart en ziel en ontmoet iedere
dag weer bijzondere personen. Ik probeer het complexe leven van de kinderen die hier komen
te begrijpen. Bij FPT zijn we er voor elkaar. Ik ben eigenlijk actrice van beroep. We vermaken
ons enorm. Ook bezoek ik de kinderen thuis, praat met hun familie. Er is vertrouwen binnen
FPT, we delen veel met elkaar. Hierdoor is de onderlinge band bij FPT zo sterk.
FPT is als een kasteel. Ik heb prinsen en prinsessen om me heen met een uniek karakter, die
in moeilijke omstandigheden leven en hier moedig en krachtig mee omgaan. Hun toekomst is
afhankelijk van juiste beslissingen nemen, goede begeleiding en stabiliteit door mensen die
echt van hen houden. De kern van FPT is liefde. Alles verandert door liefde. We zijn met al
onze successen en vergissingen in dienst van onze naaste, zoals Jezus ons geleerd heeft.
De meeste kinderen willen hun school afmaken en carrière maken. De vier parels van hun
kroon (hart, ziel, geest en kracht) sieren mijn prinsen en prinsessen. Ooit zullen ze koningen
en koninginnen in het kasteel van hun leven zijn. Ik hoop dat ze dan vol zijn van goedheid,
goede manieren en in harmonie met hun omgeving leven.
Voor 400 euro kunnen kinderen een jaar activiteiten volgen bij een bevlogen lerares als
Francy. Steun dit werk via de collectes in onze kerk of maak uw gift over op NL 89 ABNA
0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia.
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia

Tekst 4

Cindy leert prachtig producten maken in Colombia

Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk
op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze stichting zet zich in voor (werkende) kinderen in
Bogotá.
De 11-jarige Cindy staat iedere ochtend heel vroeg op. Ze helpt haar moeder haar winkel klaar
te maken, waar ze sinaasappelsap en natuurlijke producten verkoopt. Cindy loopt iedere
ochtend 40 minuten naar school en ‘s-middags weer 40 minuten terug. Ze zit in de 6e klas
(groep 8). Na schooltijd gaat ze naar FPT. Ze doet daar mee aan de ‘papierwinkel’. Als ze
thuiskomt gaat ze huiswerk maken en doet ze huishoudelijke taken: vegen, dweilen, de wc
schoonmaken.
Cindy’s moeder is 30 jaar. Zij is als 12-jarig meisje het geweld in haar dorp ontvlucht naar
Bogotá. Een oudere man hielp haar, maar eiste ook dat ze met hem samenleefde. Dat is
Cindy’s vader, nu 63 jaar. Via hem heeft ze zeven oudere halfzussen en halfbroers. Cindy’s
ouders zijn inmiddels gescheiden. Haar moeders nieuwe man drinkt veel. Cindy’s moeder is in
verwachting. Ze is blij dat haar dochter ‘s-middags niet alleen thuis is, maar naar FPT gaat.
Cindy is erg temperamentvol. Bij FPT leert ze ook bescheidenheid, anderen respecteren en
niet meegaan met mensen die slechte dingen doen.
Voor 400 euro kunnen kinderen als Cindy een jaar activiteiten volgen bij FPT. Steun dit werk
via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk
in Actie o.v.v. kinderen Colombia.
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia

Tekst 5

Koksopleiding voor 45 jongeren in Colombia

Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk
op dit moment steunt via Kerk in Actie. Germo Martinez is één van de 45 jongeren die ieder
jaar de kans krijgt om een koksopleiding te volgen.
Germo Martinez ontvluchtte als kind samen met zijn moeder, broertjes en zusjes het geweld
in zijn regio. De overstap naar Bogotá was een schok: in de grote stad kun je geen voedsel
verbouwen, maar moet zijn alleenstaande moeder zien rond te komen met weinig geld. Vaak
gaan ze met honger naar bed.
Germo kreeg de kans om een koksopleiding te volgen. Felipe Chaparro, leraar op de
koksopleiding: “We koken traditionele gerechten, en maken gebruik van lokale gezonde
producten. Wij leren de studenten goede kooktechnieken, maar we proberen hen ook uit hun
alledaagse moeilijkheden te halen. We bieden hen hier een familie.”
Germo: “Ik wilde mijn leven graag verbeteren, maar ik had te veel problemen. Ik kon niets,
totdat ik hier op de koksschool kwam. Het is een plek met uitstekende docenten en prima
materialen en voorzieningen. Hier krijg ik de kans om als persoon te groeien en mij als
professionele kok te ontwikkelen. Ik leer hier veel dingen, zoals karaktervorming, respect,
teamwork en passie voor wat je doet.”
Voor 1650 euro geeft u een kansarme jongere uit Colombia de kans om kok te worden.
Steun dit werk via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457
457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia.
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia

Tekst 6

John Mario uit Colombia leert welke rechten hij heeft
Sinds drie jaar gaat John Mario naar FPT, de Colombiaanse organisatie voor werkende kinderen,
die onze kerk ondersteunt via Kerk in Actie.
John Mario: “Elke dag hangen mijn vader en ik onze kar vol met koopwaar. We verkopen de
spullen in de buurt. Ik werk werk van 8 tot 11 uur. ’s-Middags ga ik naar school. Ik wil vooruit
komen in het leven. Ik wil rechten studeren of modeontwerper worden. Op zaterdag ga ik altijd
naar een bijeenkomst van FPT. Daar leren we over politiek. Het is fout dat mensen die het
onderste uit de kan willen, gebruik maken van kinderarbeid. Ik ben vóór het afschaffen van
kinderarbeid, al leer je van werken ook heel veel.”
Stella Talero van FPT: “We willen solidair zijn met deze kinderen. We proberen op te komen voor
hun rechten. We willen dat ze onder betere omstandigheden kunnen werken. We willen hen
beschermen: minder uren werken per dag en scholing garanderen. We willen het mogelijk maken
dat deze kinderen een jeugd hebben. Een jeugd met rechten, sdholing en plezier.”
Dankzij uw steun kunnen jongeren als John Mario niet langer uitgebuit worden. Voor 400
euro per jaar kan een jongere een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
Steun dit werk via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457
457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia.
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia

Tekst 7

Franny uit Colombia wil later lerares worden

Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk
op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze stichting steunt (werkende) kinderen die
opgroeien in een gewelddadige wijk in Bogotá, zoals de 11-jarige Franny.
Franny’s moeder werkt op het markt, waar ze druiven inpakt. Ze zijn zes jaar geleden van
Tolima naar Bogotá verhuisd. Franny weet niet meer waarom ze verhuisd zijn. Ze was erg
gelukkig toen haar ouders nog samenleefden. Ze vindt het heel verdrietig dat haar ouders
gescheiden zijn en dat haar vader nu niet meer bij hen woont. Franny vindt haar wijk niet
leuk, omdat veel mensen drugs of alcohol gebruiken en er geweld is en prostitutie. Het is er
onveilig en veel huizen zijn lelijk.
Franny gaat samen met haar oudere broer naar FPT. Ze doet daar mee aan de
‘papierwinkel’. Ze leert daar filigraan-technieken: figuurtjes maken van opgerold papier. Ze
verdient daar wat geld mee en weet nu dat ze prachtige producten kan maken. Vooral
Fanny’s 10e verjaardag was heel bijzonder, omdat haar vrienden en lerares van FPT
onverwacht langs kwamen. Ze hebben taart gegeten en samen gespeeld. Ook de uitjes met
FPT vindt Franny heel bijzonder. Ze zou later graag lerares willen worden en bij FPT werken.
Dat gebeurt vaker. Veel jongeren blijven betrokken bij FPT. Veel docenten zijn oud-leerlingen
en een groot aantal oud-leerlingen helpt structureel mee bij de activiteiten van de stichting.
Zij laten FPT niet los: het is immers hun tweede familie.
Voor 400 euro kunnen kinderen als Franny een jaar activiteiten volgen bij FPT. Steun dit werk
via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk
in Actie o.v.v. kinderen Colombia.
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia

Tekst 8

Sandra hoopt dat u haar potloden wilt kopen

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze
kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze stichting steunt werkende kinderen in Bogotá.
De 12-jarige Sandra komt regelmatig na schooltijd naar FPT. Ze maakt daar prachtige papieren
producten. Ze vertelt: “Ik vind het heerlijk om hier te zijn. Ik leer hier mooie dingen maken en
kan bij vrienden zijn. Het is leuk om met papier te werken. De potloden die wij hier maken
verkopen we in Colombia, maar worden soms ook in Nederland verkocht.” Dat het ook
belangrijk lijkt voor mensen uit andere landen, is bijna niet te geloven! Als de potloden eenmaal
verkocht zijn, krijgt ieder kind betaald naar rato van wat ze gemaakt hebben. Dat maakt haar
heel gelukkig. “Met wat ik hier verdien, kan ik mijn ouders helpen de huur te betalen of het eten
en mijn school. Hier kan ik nieuwe dingen leren en spelen. Hier vertrouwen we elkaar. Dit voelt
als een tweede familie. Ze geven ons liefde, knuffels, we lachen hier veel”.
Voor 400 euro kunnen kinderen als Sandra een jaar activiteiten volgen bij FPT. Steun dit
werk via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia.
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia
-----------------Misschien wilt u de papieren producten die FPT maakt verkopen in uw kerk. U kunt ze
bestellen via de webwinkel van Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl/webwinkel.
Voeg dan een regel aan dit bericht toe of aan het artikel van Cindy of Franny of juf Francy:
Na afloop van deze kerkdienst kunt u producten van FPT kopen, die gemaakt zijn door
kinderen als Sandra, Cindy en Franny onder de bezielende leiding van juf Francy. Een deel
van de opbrengst gaat rechtstreeks naar de makers.

