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In Nepal, blijven jonge kinderen en tieners, gesteund door
CPCS, ondanks de pandemie van COVID-19, hun activiteiten
op school voortzetten, worden gezondheidscontroles
georganiseerd voor jongeren op straat en zijn de eerste
vaccinaties begonnen!
CPCS (Child Protection Centers and Services), partner sinds
2005, heeft de missie om basisdiensten (medisch, juridisch, psychologisch, onderwijs, etc.) aan te bieden aan kinderen/jongeren
in straatsituaties en kinderen die risico lopen in Nepal.
Januari 2021 – Leerlingen van de Bouddha Basisschool blijven
deelnemen aan schoolactiviteiten. Lessen leren, dierenschetsen
tekenen en zelfs het dansen
maken deel uit van deze activiteiten!
Februari 2021 – Op straat
worden gezondheidscontroles georganiseerd om de gezondheid
van kwetsbare kinderen en jongeren op te volgen. Het personeel
en de frontline arbeiders van Dolakha en Morang kregen hun
eerste inenting tegen COVID.
In Egypte, staat FACE het dichtste bij straatkinderen, kinderen in detentiecentra en
arme gezinnen die hun schamele inkomstenbronnen verloren hebben als gevolg van de
beperkingen van de maatregelen gepaard gaande met de pandemie.
FACE, partner sinds 2004, helpt en beschermt dagelijks meer dan 4.000 zwerfkinderen, wezen en straatkinderen in Caïro door hen basisvoorzieningen aan te
bieden (medisch, psychologisch, onderwijs, re-integratie, opvangcentra/weeshuizen).
FACE heeft de omvang van zijn mobiele team van sociale straatwerkers verdubbeld om kwaliteitsinformatie
te verstrekken over het COVID, beschermingsmiddelen (maskers, gel, enz.), medische zorg en voedselsteun
in de sloppenwijken en armste gemeenschappen van
Caïro, die directe slachtoffers zijn van de Covid pandemie, te geven.
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De tienermoeders, die de begunstigden zijn van het agro-pastorale project SoutenonsNous, in de D.R. Congo zullen kunnen genieten van een, in februari nieuw gebouwd,
kippenhok en nieuwe plantages.
We ondersteunen dit project sinds 2017. Het doel is een
agro-pastoraal project te ontwikkelen aan de rand van Kinshasa,
in N’sele. De begunstigden zijn vooral zeer precaire tienermoeders, waardoor ze in staat zijn zichzelf te voeden en een bron
van inkomsten te creëren.
19 februari 2021 – Voltooiing van het kippenhok en een eerste
oogst van de plantages gepland voor maart!
In Kinshasa, opvolging van
het project Ecole Saints
Fabien-Gertrude, beloond
door de Zuster Emmanuelle
Stichting, via een financiële
steun van 20.000 € voor de
uitbreiding van de school.
Dit project, aan de rand van
Kinshasa, ontwikkelde zich
toen pater Denis midden op
de dag, op straat, kinderen
van schoolleeftijd ontmoette.
Omdat de school ver van huis
was, konden ze er moeilijk naar

toe gaan. Vader Denis startte
toen een school in hun buurt.
Sindsdien zijn er 5 klaslokalen
gebouwd. Het aantal leerlingen groeit snel en de school
heeft nieuwe lokalen nodig.
Dit project laat toe aan deze
kinderen een onderwijs dicht
bij huis aan te bieden en weldra ook de toegang tot een
gezondheidszorgcentrum.
Door de Zuster Emmanuelle
Award was het mogelijk drie
extra gebouwen te bouwen,

40 banken aan te kopen en het
buitenschilderij van de oudere
lokalen te vernieuwen. Op
maandag 22 februari ontdekten de leerlingen, met veel blijheid, hun nieuwe lokalen!

Onze lente uitdaging om kinderen over de hele wereld te ondersteunen!
Na de Ride, Climb & Fly, geleid door Luc Steens en Thomas de Dorlodot ten
behoefte van onze vereniging, vroegen veel mensen die de toewijding van
onze avonturiers bewonderden ons: “Wat kan ik doen om kinderen over de
hele wereld te steunen?”
Nu is het uw beurt om te spelen! Je stapt graag? Met
de Covid beperking en de komende lente is dit één
van je favoriete activiteiten? Met een paar vrienden,
per groep van maximum 10 personen (huidige gezondheidsregel), stelt u zich een doel van 10 km, 20 km,
30 km of meer en laat u zich sponsoren om het onderwijs van kinderen in Nepal, Egypte, Congo, ... te ondersteunen. Niets zou makkelijker kunnen zijn! Het kan ook
georganiseerd worden in de schoolomgeving, jeugdbeweging, catechismus-groep, …
Voor een voorstel van routes, de inhoud van de sponsoraanvraag, de bestelling van T-shirts en het rekeningnummer, is hier de QR-code met alle nuttige
informatie! Loopt u graag? Organiseer je uitdaging rond hardlopen! Houdt u van fietsen?
Doe het per fiets!
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