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In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school 

gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding hebben we 

immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. 

Tegenwoordig volgt wereldwijd 91 procent van alle kinderen 

basisonderwijs. Dat is een enorme vooruitgang, want in 2000 was dat nog 

maar 54 procent.   

Helaas krijgen jongeren in veel ontwikkelingslanden niet de kans om na 

de basisschool verder te leren. Daarom ondersteunt Vastenactie dit jaar 

projecten die jonge mensen de kans bieden op vervolgonderwijs of hulp 

bij het starten van een eigen bedrijfje.  

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en 

armoede. Jongeren lopen daarbij drie keer zoveel risico op werkloosheid 

als volwassenen. Overigens biedt een baan niet automatisch een uitweg 

uit de armoede. Wereldwijd leven 783 miljoen mannen en vrouwen mét 

een baan toch in armoede. Ze doen veelal ongeschoold, slecht betaald 

werk, vaak in onveilige en mensonwaardige arbeidsomstandigheden.  

Een beroepsopleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een 

goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen 

zorgen te maken over de eerstvolgende maaltijd of een dak boven het 

hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel 

te nemen aan de samenleving.  

Het belang van voortgezet onderwijs is groot. Een extra jaar scholing 

levert tot tien procent meer inkomen op. En we zien dat mensen die 

voortgezet onderwijs hebben gevolgd vaker een leidende rol op zich 

nemen in de gemeenschap. Dat geldt ook voor Patrick uit het noorden van 

Zambia. Zijn vader was overleden en zijn moeder kon niet voor de 

kinderen zorgen. Toch heeft hij de kans gekregen om het vak van 

kleermaker te leren. Nu kan hij niet alleen voor zichzelf en zijn moeder 

zorgen, maar geeft hij in zijn vrije tijd naailes aan mensen met een 

beperking. Hij zegt daarover: “Iemand heeft mij zijn kennis en 

vaardigheden bijgebracht. Nu wil ik op mijn beurt anderen helpen, zodat 

ook zij straks voor zichzelf kunnen zorgen”.  

We hopen dat we mogen rekenen op uw steun, zodat jongeren kunnen 

werken aan hun toekomst. 



Ook dit jaar heeft de werkgroep weer een aantal mooie activiteiten 

gepland en we hopen uiteraard dat u allen één of meerdere keren bij een 

activiteit aanwezig kunt zijn. 

We hebben een overzicht gemaakt van de activiteiten, die treft u aan in 

de hal in het hoekje waar we geprobeerd hebben Werken aan de toekomst 

zichtbaar te maken. Een oude typemachine en een oude naaimachine 

waar menigeen hier mee heeft geleerd te werken aan de toekomst. 

We gaan een bezoek brengen aan een molen en aan een basisschool. Hoe 

gaat er daar aan toe anno 2020, we krijgen een rondleiding in de 

Underground in Utrecht, heel speciaal en de moeite waard. In het 

kerkcentrum kijken we een film over 2 pausen en houden we onze 

jaarlijkse high tea. U kunt zich opgeven voor verschillende activiteiten en 

als u iemand weet die niet in de kerk komt maar wel mee wil doen aan de 

activiteit, iedereen is van harte uitgenodigd. 

En uiteraard is een donatie in de paarse bus van harte welkom! 

 

 

 


