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Toekomst
vol van hoop
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ Een
bekend Nederlands gezegde. Investeren in
kinderen en jongeren is investeren in de
lange termijn, in duurzame ontwikkeling.
Jongeren zijn namelijk de ‘bouwstenen’ van
de maatschappij. Dat geldt niet alleen in
Nederland, maar ook in ontwikkelingslanden.
In deze editie van ’t Verschil leest u in het kader
van de Week van de Kindsponsoring over het
werk van Compassion, Red een Kind, Woord en
Daad en World Vision, organisaties die onder
andere door middel van sponsorprogramma’s
het verschil willen maken voor kwetsbare
kinderen en jongeren. We hopen dat u geraakt
en bemoedigd zult worden door de persoonlijke
verhalen zowel van kinderen en jongeren als
van mensen en gezinnen die ervoor hebben
gekozen om het verschil te maken en zorg te
dragen voor kinderen die leven in extreme
armoede en moeilijke omstandigheden. Op
deze manier bouwen we samen – ook vanuit
onze christelijke levensovertuiging – aan een
toekomst vol van hoop.
Haaije Feenstra en Charlotte Ariese

Colofon
Dit is een bijlage van Prisma in samenwerking
met ND Zakelijk. ’t Verschil verschijnt
exclusief bij het Nederlands Dagblad. Dit
product valt buiten de verantwoordelijkheid
van de hoofdredactie van het Nederlands
Dagblad. Prisma is een koepelorganisatie
die een twintigtal christelijke organisaties
verenigt die wereldwijd actief zijn in
ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Aan
deze uitgave over kindsponsoring werkten mee:
Compassion, Red een Kind, World Vision en
Woord en Daad.
Coördinatie: Charlotte Ariese
Eindredactie: Helga van Kooten
Vormgeving: Judith Arendsen
Coverfoto: Huibert van den Bos

Wie een kind sponsort, helpt niet alleen
dat ene kind. Hele gemeenschappen
kunnen zich ontwikkelen door kindsponsoring. ‘We zien dat gezinnen weer
durven te gaan dromen.’

Vóór 2006 ging het sponsorgeld van Red een Kind direct
naar de sponsorkinderen. Het werd onder meer gebruikt
om kleding en schoolkosten van te betalen. ‘Maar we
realiseerden ons op een gegeven moment dat de impact
kleiner was dan wanneer het sponsorgeld naar de hele
gemeenschap zou gaan’, vertelt Claire Mukosh (40) vanuit
Kenia. ‘En ook dat we te weinig deden aan andere factoren
die bijdroegen aan het welzijn van het kind.’ Mukosh werkt
voor Help a Child Africa, het landenkantoor van Red een Kind
in Kenia.
Sinds 2006 werkt Red een Kind daarom met
kindambassadeurs. Dat houdt in dat het sponsorgeld niet
meer alleen naar de gesponsorde kinderen gaat, maar
ook naar hun familie en gemeenschap. Alleen al Kenia telt
drieduizend kindambassadeurs. ‘We ontplooien initiatieven
om de hele gemeenschap tot bloei te laten komen, en
het kind is de ambassadeur, de vertegenwoordiger van
die gemeenschap. Als een moeder tien kinderen had, kon
vroeger maar een van die kinderen van het sponsorschap
profiteren. Nu profiteert het hele gezin ervan.’
Vooral de sociaal-economische initiatieven hebben
effect. Zo worden er zelfhulpgroepen opgezet, waarin
de deelnemers met elkaar geld opzijleggen. Vanuit de
gezamenlijke spaarpot worden vervolgens kleine leningen
aan elkaar verstrekt met een flexibel terugbetaalplan. Dat
creëert allerlei mogelijkheden die er anders niet zouden zijn,
omdat banken aan deze mensen doorgaans geen leningen
verstrekken.
Mukosh: ‘Die zelfhulpgroepen hebben direct invloed op
kinderen. Kindermisbruik wordt erdoor teruggebracht, want
een van de wortels van kindermisbruik en kinderarbeid
is economisch. Ouders in de zelfhulpgroepen kunnen nu
zelf het schoolgeld opbrengen en dus hun kinderen naar
school sturen. En ze kunnen voedselzekerheid bieden – drie
maaltijden per dag – waardoor hun kinderen niet meer met
honger naar bed gaan.’
Kindermisbruik wordt ook direct aangekaart. Kinderen wordt
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onderwezen wat hun rechten zijn en waar ze terechtkunnen
als die worden geschonden. ‘En ouders leren we wat de
effecten van kinderarbeid en -misbruik zijn, en hoe ze
positief moeten opvoeden,’ zegt Mukosh. ‘We kunnen niet
zeggen dat we dit soort issues naar nul brengen, maar we
zetten wel een verandering in gang.’
VOOR DE WEBCAM
Ook op de Filipijnen is kindermisbruik een issue. Zo zijn er
ouders die hun kinderen voor de webcam zetten om ze
seksueel te exploiteren, vertelt Janice Flordelyn Dagaduga
(32). ‘Het is wel te verklaren: het komt mede doordat zij geen
stabiel inkomen hebben. Maar het breekt wel je hart dat
het juist de ouders of familieleden zijn die kinderen op deze
manier misbruiken.’
Dagaduga werkt voor het kindercentrum van de Holistic
International Assembly for Love and Share Ministries op het
Filipijnse eiland Cebu, sinds 2001 een partnerorganisatie
van Compassion. De kerk telt driehonderd leden, waarvan
een deel bestaat uit families van het kindercentrum. Het
centrum ondersteunt 543 kinderen, van 1 tot 20 jaar.
‘Ik heb een uitdagende baan, want ons doel is om levens
echt te veranderen’, zegt Dagaduga. ‘En tegelijk is het
ook een erg bevredigende baan, want ik zie het inderdaad
gebeuren, ik zie echt levens veranderen. Sinds we zijn gaan
wijzen op de rechten van kinderen, zijn er bijvoorbeeld
ouders die aangeven dat een kind wordt misbruikt in de
gemeenschap, ook als dat kind niet naar ons centrum komt.
We zien dat families weer durven te gaan dromen en zichzelf
weer doelen stellen, niet alleen voor de eigen familie, maar
ook voor de gemeenschap.’
Eerst lag de focus op de kinderen, en op de kinderen
alleen. ‘Maar inmiddels zien we dat we de ouders ook
moeten onderwijzen’, vertelt Dagaduga. ‘Het is ons doel
dat alle kinderen in ons centrum naar school gaan, maar
sommige kinderen moeten werken, omdat ze moeten
helpen voorzien voor hun familie. We moedigen de ouders

SPONSORKIND ELISA IN RWANDA.

wel aan hun kinderen naar school te sturen, en zo nodig
voorzien we ze van spullen. We helpen met huiswerk,
leggen schoolbezoeken af en bekijken de rapporten van
de kinderen. We vergoeden onder meer een deel van de
medische zorg en verzorgen een hygiënetraining. Het doel
is altijd een holistische ontwikkeling. Daarom leren we
kinderen ook over Jezus en de Bijbel.’
Behalve van de coronapandemie hebben de mensen op

‘Persoonlijk contact
kan voor een
sponsorkind groot
verschil maken.’
de Filipijnen last van natuurgeweld. Per jaar wordt de
eilandengroep getroffen door gemiddeld twintig tropische
stormen. Half april richtte storm Megi enorme schade aan,
met als gevolg een paar honderd dodelijke slachtoffers.
In december trok er een supertyfoon over Cebu. ‘Voor
mij persoonlijk was het de eerste keer dat ik zo’n tyfoon
meemaakte. Het was erg traumatiserend, voor iedereen.
Voor de internetverbinding helemaal wegviel, kreeg ik
allemaal berichtjes binnen van kinderen die vertelden
dat het dak van hun huis was weggewaaid, of dat er een
muur was ingestort. Door de tyfoon zijn gezinnen in ons
programma hun huis kwijtgeraakt. Sommige gezinnen
verblijven nu bij familie of in een noodopvang. En veel

vaders en moeders zijn hun werk kwijtgeraakt.’
Bij kindsponsoring is behalve het geld nog iets anders
belangrijk: het contact. ‘Wij proberen sponsoren te
stimuleren de extra mijl te gaan en hun sponsorkind
te schrijven’, vertelt Missy Christie de Acosta (51) van
Conviventia in Colombia, een christelijke partnerorganisatie
van Woord en Daad. Aan het sponsorprogramma van
Conviventia nemen per jaar 3600 kinderen deel. ‘Als er een
band ontstaat, merken sponsorkinderen dat er een echt
persoon is die aan hen denkt, in hen investeert en voor
hen bidt. Dat kan voor hen een groot verschil maken. Vaak
hebben de kinderen geen liefdevol figuur in hun leven. Hun
ouders zijn al vroeg de deur uit naar hun werk, en na school
komen ze thuis in een leeg huis. Een brief van een sponsor
kan dan een zonnestraal zijn op een donkere dag.’
Ook in Colombia is kindermisbruik een groot thema. De
Acosta: ‘Wij horen verhalen van meisjes van 7 of 8 jaar
die zijn misbruikt door de vriend van hun moeder en die
uiteindelijk het huis uit worden geschopt, omdat zo’n man
de moeder voor de keuze stelt – ik of je kinderen – en de
moeder dan de voorkeur geeft aan haar vriend.’
Conviventia heeft een school, vanwaaruit ouders worden
gesteund hun rol op een liefdevolle manier in te vullen.
Er worden trainingen gegeven en er zijn daarnaast ook
individuele sessies. ‘Dat doen we om zowel de kinderen
als de familie om hen heen weerbaarder te maken. God
heeft het gezin als een instituut neergezet. In een gezin
leren we de vaardigheden die we later nodig hebben
om in de maatschappij te functioneren. Het effect
van kindsponsoring breidt zich uit naar de gezinnen,
en via versterkte gezinnen oefen je invloed uit op de
gemeenschap. Maar we werken wel in gecompliceerde
gemeenschappen, dus we zijn ook duidelijk; we maken
ouders bewust van de juridische gevolgen als ze hun kind
verwaarlozen of misbruiken.’
‘Als in een gemeenschap veertig kinderen worden
gesponsord, profiteren daar misschien wel vijfhonderd
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kinderen van’, zegt Charles Kaboggoza (52) van World Vision
vanuit Oeganda. Op drie gebieden worden hoofddoelen
nagestreefd: gezondheid, onderwijs en zelfhulpgroepen. De
gemeenschap bepaalt zelf waaraan het geld wordt besteed.
Een prioriteit kan bijvoorbeeld het bouwen van huizen voor
leraren zijn, zodat die niet meer elke dag heel ver hoeven
te lopen naar school toe. ‘We hebben voor negen scholen
huizen gebouwd’, vertelt Kaboggoza. ‘In elk huis wonen
vier onderwijzers. Dat betekent dat meer dan tweeduizend
kinderen onderwijs kunnen volgen. De sponsorbijdrage
creëert dus voor kinderen de mogelijkheid om onderwijs te
volgen. En vervolgens verandert de hele gemeenschap door
het onderwijs.’
TIENERMOEDERS
Ook in Oeganda heeft het onderwijs zwaar te lijden gehad
onder de coronapandemie. In januari hebben de scholen de
deuren weer geopend, na een lockdown die twee jaar heeft
geduurd. Tijdens de lockdown werd er wel onderwijs aan
huis gegeven, maar dat kon niet voorkomen dat de kinderen
achterstanden opliepen.
Een ander gevolg van de lockdown was een enorme stijging
van het aantal tienerzwangerschappen. Kaboggoza: ‘In
onze regio waren dat er 287, terwijl het er normaal twintig
tot dertig per jaar zijn.’ De regels stonden niet toe dat jonge
moeders na de lockdown terugkwamen naar school. ‘De
overheid moest met richtlijnen komen, zodat deze jonge
moeders weer onderwijs kunnen volgen. Er moesten
faciliteiten worden opgezet, en scholen moesten daarbij
ondersteund worden. Er moet nu bijvoorbeeld op school
kinderopvang worden geregeld en er moeten ruimtes zijn
waar de moeders hun kinderen kunnen voeden.’ Sommige
tienermoeders zitten inmiddels weer in de schoolbanken,
maar nog niet allemaal. ‘Wij kijken hoe we de drop-outs
kunnen ondersteunen, zodat zij hoop houden. Ze moeten
vaardigheden leren, waarmee zij zichzelf en hun baby
kunnen onderhouden.’

Kinderen

incrisis

Wereldwijd leven meer dan 700 miljoen mensen in extreme
armoede, van wie meer dan de helft kind is. Deze mensen
moeten met hun hele gezin rondkomen van minder dan 1,70
euro per dag. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne
hebben de problematiek verergerd. Daarom wordt verwacht
dat eind 2022 nog meer mensen in armoede zullen leven.
Extreme armoede en honger remmen kinderen in hun
ontwikkeling. Kinderen die moeten vechten om te overleven,
hebben minder tijd om te spelen. En kinderen die moeten
werken, kunnen ook niet naar school gaan om aan hun eigen
toekomst te werken. Onderzoek laat zien dat ondervoeding
desastreuze gevolgen heeft voor de ontwikkeling, groei en
weerstand van kinderen en permanente fysieke en mentale
schade veroorzaakt.

REDACTIE PRISMA +++ BEELD MARTHA TADESSE

CORONA
Door de coronapandemie leven nu 100 miljoen kinderen
onder de armoedegrens. Dat zijn cijfers van Unicef, die
COVID-19 de ergste crisis voor kinderen in de afgelopen 75
jaar noemt. De pandemie leidde tot lockdowns, waardoor
ouders niet meer aan voedsel voor hun kinderen konden
komen. Hulp- en ontwikkelingsorganisaties pasten hun
aanpak aan, maar moesten soms hun diensten
noodgedwongen stopzetten. Scholen werden gesloten,
waardoor kinderen niet langer de schoolmaaltijden konden
krijgen. Gelukkig werden er wel voedselpakketten uitgedeeld.
Het huiselijk geweld nam toe.

300 MILJOEN KINDEREN (0-14 JAAR) ZIJN
AFHANKELIJK VAN EEN SCHOOLMAALTIJD

OORLOG IN OEKRAÏNE
De oorlog in Oekraïne heeft verstrekkende gevolgen voor
kinderen. Kinderen uit Oekraïne kunnen niet meer naar
school, omdat de school dicht is of omdat ze op de vlucht
zijn geslagen. Naar schatting van World Vision is tussen de
34 en 45 procent van de Oekraïense vluchtelingen een kind.
Ook kinderen in Afrika gaan gevolgen van de crisis
ondervinden. Veel graan uit Oekraïne en Rusland komt
bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika terecht. Maar Oekraïne
exporteert nu veel minder graan, waardoor de voedselprijzen
stijgen en de honger in bijvoorbeeld Ethiopië, Zuid-Soedan
en Jemen zal toenemen.

AANTAL KINDEREN IN ARMOEDE IN
2020 VOOR DE CORONAPANDEMIE
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HOOP
Maar er is hoop! Kinderen zijn door wat ze zelf meemaken,
vastberaden om – als ze eenmaal volwassen zijn – de
problemen met beide handen aan te pakken en te werken
aan een betere toekomst.
Daarnaast geven de crises van dit moment ons extra reden
de handen uit de mouwen te steken om deze mensen te
ondersteunen. Daarom gaan Compassion, Red een Kind,
Woord en Daad en World Vision vol passie door om hun
droom te verwezenlijken: een betere toekomst voor
kinderen! De sponsorprojecten voor kinderen zijn een goede
stap naar een beter perspectief.

VERWACHTE TOENAME VOOR
KINDEREN (IN MIILJOENEN)

Liliane droomt van haar

toekomst

Een kind is pas echt geholpen als het
met het hele gezin beter gaat. En
armoede kan alleen worden doorbroken
als de gemeenschap verandert.
Liliane (11): ‘Nu krijg ik ontbijt voor ik naar
school ga.’
TEKST REDACTIE PRISMA +++ BEELD SERRAH GALOS

LILIANE MET HAAR BROERTJE FABRICE.

Liliane (11) woont met haar broertje Fabrice (6) en haar
ouders in Rwanda. Geen gemakkelijke plek om op te groeien.
Er is veel armoede.
Liliane vertelt: ‘Er was geen ontbijt, geen fijne woning en
niet genoeg geld voor een schooluniform en schoolboeken.
Mijn basisschool was ver weg. Ik moest twee uur lopen naar
school en twee uur terug.’
Armoede ontwricht álles in een samenleving. Het moeilijkste
is misschien nog wel het gebrek aan perspectief. Dat alles
zinloos lijkt, omdat de problemen te groot en complex zijn.
Solane, de moeder van Liliane, legt uit: ‘Al het harde werk
dat we deden op het land was niet voldoende om in onze
basisbehoeften te voorzien. En iedereen in onze omgeving
zat in hetzelfde schuitje: niet genoeg eten voor de kinderen,
niet genoeg geld voor school.’
NIEUWE SCHOOL
Met steun van sponsors uit Nederland doorbreken de
inwoners van het gebied stap voor stap de armoede waarin
ze leven. En dat heeft effect op de kinderen. Liliane ziet de
verandering. ‘Papa en mama kunnen zonder problemen een

schooluniform en schoolboeken voor mij kopen. Door het
programma is er nu een nieuwe school en zijn we er binnen
een paar minuutjes! Het is fijn om een school dichtbij te
hebben, nu krijg ik ontbijt voor ik naar school ga en ik ben
nooit meer te laat. Het was namelijk lastig om al zo vroeg te
ontbijten, ik moest lang lopen naar school en kwam daardoor
ook laat thuis van school. Dan moest ik nog huiswerk maken
en daardoor lag ik laat in bed. Dan viel het niet mee om nog
eerder op te staan om ook nog te ontbijten.’
ZELF OPLOSSEN
En wat het programma het gezin nog meer gebracht heeft?
Lilianes moeder vertelt: ‘Vroeger stonden we er zo alleen
voor. De zelfhulpgroep in het programma maakt een enorm
verschil: we sparen geld en kunnen daardoor lenen van de
groep. We kunnen nu de problemen in onze gezinnen zélf
oplossen.’
Liliane mag een inspiratie zijn voor andere kinderen, ze
droomt al van haar toekomst. ‘School geeft ons kennis.
Zonder onderwijs zou geen enkel kind kennis krijgen. Ik hoop
dat mijn broertje Fabrice later piloot wordt, en ik dokter!’

DOE DE TEST
Een kind sponsoren is iets heel moois
en bijzonders, voor sponsor én kind.
Kindsponsoring is een manier om echt
iets blijvends te doen voor een kind in
armoede en de ouders of verzorgers.
Het is goed om te kijken of dat
past bij jou of je gezin.
Ga naar kindsponsoring.nl
voor de test of scan de
QR-code.

NIET ZONDER ZIJN ZEGEN

EEN GOEDE START

‘Het is Gods bedoeling dat ieder kind op deze wereld tot bloei kan
komen: zijn zoals God je bedoeld heeft. Het is Zijn opdracht aan
de kerk, aan ons, om te zorgen voor elkaar en zeker voor hen die
kwetsbaar en weerloos zijn. Daarom kunnen we niet anders dan
kinderen en hun gezinnen helpen, ongeacht hun religie. Door de
principes van Gods Koninkrijk uit te leven en Zijn raad een
essentiële plek te geven in ons werk, geloven we dat wat we doen
duurzaam is en eeuwigheidsperspectief heeft. Zonder Zijn zegen
op ons werk kunnen we niet en willen we niet.’

‘Het gebrek aan perspectief legt gezinnen die in armoede leven
lam: een vicieuze cirkel. Goed onderwijs is de sleutel tot
ontwikkeling. Het geeft gemeenschappen perspectief!
De woorden van Liliane spreken boekdelen: ‘’Zonder onderwijs
zou geen enkel kind kennis krijgen’’. Op school krijgt Liliane het
zelfvertrouwen om plannen te maken. Een goede start voor haar
leven!
Wanneer ouders en leraren getraind worden om de scholen te
leiden, goed les te kunnen geven en aandacht te hebben voor de
meest kwetsbare kinderen, heeft dat enorme impact. Kinderen
komen tot bloei en krijgen de kans om hun talenten te
ontwikkelen. En de hele gemeenschap verandert mee.’

Nienke Westerbeek, directeur Compassion Nederland

EXTRA STAP ZETTEN

Andries Schuttinga, directeur Red een Kind

‘Martin Luther King stelde: “Injustice anywhere is a threat to
justice everywhere”. We vrezen voor de maanden die voor ons
liggen. Twee jaar leven met Covid-19 en bijvoorbeeld de crisis in
Oekraïne hebben grote impact. Dertig jaar armoedebestrijding
dreigt te worden tenietgedaan. Diverse landen meldden al een
toename van kinderarbeid en uitbuiting. Naar schatting zullen
internationale voedselprijzen tussen de 8 en 22 procent stijgen.
De kwetsbaarheid van kinderen in landen waar honger nu al een
groot probleem is, neemt hierdoor nog verder toe. Dit vraagt veel
van ons allemaal. Samen willen we een extra stap doen zodat de
meest kwetsbare mensen hier doorheen komen.’
Marco van der Graaf, directeur World Vision

HOOP EN VERBINDING
‘De persoonlijke aandacht en bemoediging van een sponsor geven
veel kinderen hoop in hopeloze situaties. Liliane mag weten dat
er iemand op afstand is die aan haar denkt, voor haar bidt, haar
bemoedigt en in haar gelooft. Deze steun in de rug, terwijl je in je
eigen gezin opgroeit en de uitdagingen van je eigen land onder
ogen ziet, is voor sponsorkinderen onmisbaar en onbetaalbaar.
Op afstand, maar verbonden met elkaar!’
Rina Molenaar, directeur-bestuurder Woord en Daad
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Nederlandse
sponsors
steunen

kinderen

overal op de wereld

‘Regelmatig ontvangen we een brief. Zo schreef Priti
laatst dat ze door corona niet naar school kon en thuis
klusjes moest doen. Ook weten we dat ze vlak bij een rivier
woont die eens per jaar overstroomt. Zo krijgen we een
klein beetje beeld van haar leven.’
De 9-jarige Priti uit India wordt gesponsord
door Liesbeth en David van Loenen.
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Wereldwijd worden miljoenen kinderen
gesponsord. Ook vanuit Nederland
ondersteunen duizenden sponsors kinderen
in armoede. Dat doen ze met een maandelijks
gift, maar ook door voor hen te bidden en hen
per brief te bemoedigen. En het mooie is: het
laat hen zelf ook niet onberoerd.

TEKST REDACTIE PRISMA +++ BEELD NIEK STAM

‘Kindsponsoring biedt mij de
kans om de zegeningen die ik
heb gekregen, te delen met een
kind in armoede. Ik bid elke dag
voor het gezin, hun gezondheid,
dat het goed gaat op school en
dat ze dicht bij de Here Jezus
mogen leven.’
Samen met haar gezin steunt Inge Joosse
de 12-jarige Tanko uit Benin.

‘We sponsoren John niet omdat
wij er beter van worden, maar
zodat hij een beter leven krijgt.
Het gaat niet om ons, het gaat
om hem en zijn familie!’
Yann-Antuan sponsort samen met zijn
moeder Delia Richardson en tweelingzus
Maya-Elaina de 8-jarige John uit Oeganda.

‘Dat ik Samir mag sponsoren
verrijkt me. Het wakkert iets
aan in mijn geloofsleven. Ik
denk weleens: God, wat ben ik
dankbaar dat ik dit kan doen met
Uw hulp. Ik vind het vanuit mijn
geloof belangrijk dat ik iets voor
een ander kan betekenen.’
Aafke de Jongste is sponsor van Samir, een
8-jarige jongen uit Marsabit, Kenia.
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Emelly uit Brazilië

Jij kunt niet voorkomen dat er zoveel
kinderen in extreme armoede leven.
Maar als je één kind zou kunnen steunen,
zou je dat dan doen?
Misschien geeft het jou soms ook een machteloos gevoel: miljoenen kinderen die opgroeien in
armoede en dagelijks te maken hebben met onrecht. Het probleem lijkt te groot om op te lossen.
Wij nodigen je uit te kijken naar wat je wél kunt doen, en dat is heel veel. Je kunt je geloof handen en
voeten geven door kindsponsor te worden. Daarmee verander jij de wereld van één kind.
Tienduizenden mensen zijn al kindsponsor en zorgen met een maandelijkse gift dat één kind gezond
en veilig kan opgroeien en zich kan ontwikkelen.
Deze week is het de Week van de Kindsponsoring. Vier christelijke hulporganisaties slaan de
handen ineen en nodigen jou uit: ontdek of kindsponsoring bij jou past. Samen kunnen we voor nóg
meer kinderen die opgroeien in armoede en onrecht een alles veranderend verschil maken.

Weten of kindsponsoring iets voor jou is?
Doe de test op kindsponsoring.nl of scan de QR-code
kindsponsoring.nl is een initiatief van

