
DE CIRKEL DER ARMOEDE DOORBREKEN 
begint met onderwijs voor elk kind



DE CIRKEL DER ARMOEDE
DOORBREKEN

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen 
vangt meer dan 20.000 kinderen op in 
Werelddorpen in de Filippijnen, Mexico, 
Guatemala, Brazilië, Honduras en 
Tanzania. Kinderen die zijn opgegroeid in 
extreme armoede krijgen er middelbaar 
onderwijs, een beroepsopleiding, veilige 
huisvesting, drie evenwichtige maaltijden 
per dag en gezondheidszorg.

Het algemeen onderwijs en de beroepsopleidingen 
worden erkend door de lokale overheid: het onderwijs 
wordt verzorgd door betaalde leerkrachten. 

Door algemeen middelbaar onderwijs en 
beroepsopleiding aan kinderen uit extreme armoede 
aan te bieden, wil Stichting Wereld Dorpen voor 
Kinderen de armoede in de wereld op duurzame wijze 
terugdringen.

Meer dan 160.000 kinderen zijn al uit onze 
Werelddorpen afgestudeerd.

« We mogen niet onverschillig blijven bij het 
zien van extreme armoede. Ik heb kinderen 
opgevangen die leefden op vuilnisbelten , 
sliepen op huishoudelijk afval en aten van 
de rottende etensresten van anderen .

Sommigen onder hen hebben nu hun eigen 
bedrijf en dragen daadwerkelijk bij aan de 
toekomst en de ontwikkeling van hun land. 
Deze kinderen hebben alleen maar iemand 
nodig die hen de kans geeft om het verschil 
te maken .

Onderwijs is de beste manier om de 
wereldwijde armoede te doen verminderen . 
Maar kinderen moeten ook geen honger 
hebben of zich zorgen moeten maken om 
hun veiligheid. We moeten ze opvangen in 
een veilige omgeving en gezonde voeding 
geven . Dank u dat u ook gelooft in een 
betere toekomst voor onze kinderen .
Ze hebben meer dan ooit uw hulp nodig.”

Moge God u zegenen ,

Zuster Maria Cho

De activiteiten van Stichting Wereld Dorpen voor  
Kinderen worden uitgevoerd in partnerschap met de 
plaatselijke afdelingen van de Congregatie van de  
Zusters van Maria.  
De Zusters zijn verantwoordelijk voor het algemeen be-
heer van de projecten.



wie zijn onze leerlingen?
De kinderen die wij helpen komen uit extreem arme en af- 
gelegen streken. De armoede waarin zij leven dwingt  
kinderen om te gaan werken en bij te dragen aan het  
gezinsinkomen. 

Het is niet altijd gemakkelijk om in die omstandigheden de 
moed op te brengen om naar school te gaan. Maar sommi-
gen vinden de kracht om – ondanks honger en ondervoe-
ding – toch naar de lagere school te gaan. Zij weten dat 
alleen onderwijs hen kan helpen om ooit de armoede de rug 
toe te keren. 

Kinderarmoede is schadelijk voor de onttwikkeling en  
gezondheid van kinderen op mentaal, lichamelijk,  
emotioneel en spiritueel vlak.

De Zusters van Maria gaan enkele maanden per jaar op reis 
door het gehele land: op zoek naar kinderen die voldoen aan 
de voorwaarden om in een van onze Werelddorpen in de  
Filippijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras of  
Tanzania te worden opgenomen. Wij geven de armsten 
onder hen gratis middelbaar onderwijs en beroeps- 
vorming in internaat.

Om zich goed te kunnen ontwikkelen, moet een kind zich 
veilig voelen en elke dag genoeg te eten hebben. Daarom 
geven wij veilig onderdak - met een bed voor elk kind - en 
een evenwichtige voeding aan al onze leerlingen.   

In hun vrije tijd kunnen de kinderen sporten, een creatieve 
activiteit doen of zich ontspannen door een boek te lezen. 
Elk jaar organiseren wij verschillende feestjes in de We-
relddorpen, zodat onze leerlingen weer kind kunnen leren 
zijn.

Deze globale benadering houdt rekening met het kind 
in al zijn of haar behoeften. Hierdoor is elk van onze 
leerlingen in staat om armoede voorgoed de rug toe 
te keren.

onze visie
Een kind heeft veel méér nodig dan alleen  
onderwijs om te slagen in het leven. 
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WAT UW GIFTEN FINANCIEREN

ONZE PROJECTEN IN DE WERELD

STICHTING WERELD DORPEN VOOR  
KINDEREN IS WERKZAAM OP HET VLAK 
VAN BIJNA ALLE DUURZAME ONT- 
WIKKELINGSDOELEN DIE GEDEFINIEERD  
WERDEN DOOR DE VERENIGDE NATIES 

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn een uni-
versele oproep tot actie om een einde te maken aan de 
armoede, om de planeet te beschermen en het leven en 
de vooruitzichten te verbeteren voor iedereen, overal.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn in september 
2015 door alle lidstaten van de VN aangenomen. Zij 
zijn een onderdeel van de 2030-agenda voor duurzame  
ontwikkeling, waarin een vijftienjarenplan is opgenomen 
om deze doelen te bereiken.
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Door Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen te steunen,  
biedt u duizenden kinderen de kans 
om armoede definitief de rug toe te keren.  

Word een Beschermengel van de Kinderen

HOE KAN IK HELPEN ?

Beschermengel worden is een zeer makkelijke manier om 
de kinderen van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen 
te steunen. U doneert dan op regelmatige basis via een  
domiciliëring. 

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen garandeert zo een 
grotere efficiëntie en reactievermogen en kan bovendien 
haar projecten beter plannen op middellange en lange  
termijn. 

Doe een eenmalige gift
Wil u ons liever niet via domiciliëring steunen? U kan 
ook altijd een eenmalige gift doen in functie van onze 
noden en uw budget. 

Een legaat in uw testament
Een testament is het enige middel om te garanderen 
dat uw wensen gerespecteerd worden na uw dood. 
Giften uit nalatenschappen zijn essentieel voor ons 
werk om kinderen uit de armoede te bevrijden. Elke gift 
maakt een verschil.
Wenst u meer informatie?
Contacteer ons op 02/230.16.37 
of via info@werelddorpenvoorkinderen.be

Maria van Bourgondiëstraat 52 bus 4 - 1000 Brussel
02 230 16 37 - info@werelddorpenvoorkinderen.be 

www.werelddorpenvoorkinderen.be

BE66 3300 5799 5243
GIFTEN VANAF 40 EURO OP JAARBASIS ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR.


