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“Ik wil juf worden.” Enthousiast 
hield de Ethiopische Deborah 
een tekening in de lucht. Op 
het witte A4-tje stond een 
klein meisje met een enorme 
bos donkere krullen voor een 
schoolbord, haar rechterhand 
wees naar netjes geschreven 
rekensommen. 

In dit ZOA-magazine vertellen 
verschillende kinderen over 
hun dromen voor de toekomst. 
Dromen die mij als vader be-
kend voorkomen; vanaf jonge 
leeftijd fantaseerden mijn 
kinderen, net als alle kleine 
mensen, vol overgave over hun 
toekomst en over wat ze later 
wilden worden. Als ouders 
hoorden we die toekomstplan-
nen altijd glimlachend aan, 
hopend en biddend dat onze 
kinderen een leven zouden 
krijgen waarin hun dromen 
realiteit zouden worden. 

Dat het niet vanzelfsprekend 
is dat onze kinderdromen uit-
komen, zie ik steeds opnieuw 
als ik in een vluchtelingen-
kamp of rampgebied ben. Het 
gebrek aan mogelijkheden 
en het horen van uit elkaar 
gespatte dromen, is elke keer 
weer schrijnend. Miljoenen 
mensen op deze aarde hebben 
hun toekomstdromen in een 
nachtmerrie zien veranderen 

en kunnen daarna hooguit nog 
dromen dat hun leven ooit 
weer wordt zoals dat vroeger 
was. 
 
Ik ben er trots op te werken 
voor een organisatie die men-
sen voorzichtig weer wil laten 
dromen van een hoopvolle toe-
komst. Ik vind het bijvoorbeeld 
prachtig om te zien hoe onze 
collega’s in Mosul kinderen 
helpen hun nachtmerries om 
te zetten in dromen en ik word 
enthousiast van programma’s 
als het PiP-project in Burundi 
(pagina 16), dat mensen helpt 
om hun toekomst vorm te 
geven. 
 
Bij ZOA bidden we voor een 
wereld waarin vluchtelingen en 
ontheemden (weer) met hoop 
in het leven komen te staan. 
En van een wereld waarin een 
meisje als Deborah, later als ze 
groot is, met een glimlach voor 
de klas staat en haar leerlingen 
motiveert om vooral te blijven 
dromen.

Chris Lukkien
Algemeen Directeur

VOORWOORD

Dromen van een 
mooie toekomst

“Het is niet  
vanzelfsprekend 

dat kinderdromen 
uitkomen”
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DIT IS DE FAROUK STREET, EEN OUDE EN BE
ROEMDE WINKELSTRAAT IN DE OUDE STAD VAN 
MOSUL. Sinds de bevrijding van Mosul is er weinig meer 
van over. Compleet verwoest, geen gebouw onbeschadigd. 
Voor de IS-tijd deed Abu Jafar hier gouden zaken met de 
verkoop van sandwiches en drankjes aan de talrijke voorbij-
gangers. ZOA helpt kleine ondernemers weer op te starten 
en herstelde de muren en leverde de inventaris. Nu is de 
zaak weer open, al is het nog schrapen met de klandizie. 
Het is een zeldzaam lichtpuntje in deze verwoeste oude stad. 
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REPORTAGE COLOMBIA

Voor het eerst in haar 
geschiedenis startte 
ZOA dit jaar een  
noodhulpactie in 
Zuid-Amerika. Een  
logische en nood- 
zakelijke stap, zegt  
Ina Hogendoorn,  
directeur Noodhulp.  
“De situatie van  
Venezolaanse  
vluchtelingen in  
Colombia wordt  
steeds schrijnender.”

TWAALF UUR IN DE RIJ 
VOOR EEN MAALTIJD

TEKST JILKE TANIS //  FOTO'S JACO KLAMER
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→

Grote zorgen maakt ze zich. Op het plein 
Parque de la India in het Noord-Colombiaanse 
stadje Riohacha ligt Jendy op een matrasje 
op de grond. Ongeveer een week daarvoor 
is de 29-jarige vrouw samen met haar man 
Hebert en hun vier kinderen uit Venezuela 
vertrokken; de familie had geen geld meer 
om nog te kunnen eten. Daar op het plein 
in Colombia maakt Jendy zich zorgen over 
het welzijn van haar kinderen. “Ik vind het 
te gevaarlijk om op straat te slapen, terwijl 
iedereen kan passeren”, zegt ze, als de avond 
invalt. “De situatie is onveilig, vooral voor 
kleine kinderen.” 

Jendy, Hebert, Bryan, Zaida, Isabel en 
Branyer: zomaar zes van de vier miljoen 
vluchtelingen die Venezuela de afgelopen 
jaren verlieten. Onverwachts is die exodus 
uit het Zuid-Amerikaanse land niet: met 
aan het roer een egoïstische, socialistische 
dictator bevindt Venezuela zich in een grote 
impasse. De inflatie in het land was in 2018 
2 miljoen procent, voor dit jaar wordt zelfs 
een hyperinflatie van 10 miljoen procent 
verwacht. De humanitaire crisis die hierdoor 
ontstaat, is enorm. Ziekenhuizen functio-
neren niet meer, medicijnen zijn bijna niet 
meer te krijgen en voor een antibioticakuur 
betaal je meerdere maandsalarissen. Wc- 
papier is inmiddels bijna onbetaalbaar en 
zeep, groente en fruit zijn luxeproducten ge-
worden die alleen de rijken zich nog kunnen 
permitteren. 

Rijst per eetlepel
Met een verwachtte uittocht van nog eens 
twee tot drie miljoen Venezolanen tegen het 
eind van 2019, is de vluchtelingenstroom uit 
Venezuela een van de grootste humanitaire 
crises van dit moment. Hoewel veel mi-
granten in buurlanden als Brazilië, Peru en 
Ecuador terechtkomen, vangt Colombia de 
meeste Venezolanen op: in 2018 maar liefst 
1,4 miljoen. 
Voor ZOA een reden om daar in actie te 
komen: dit jaar vertrok een delegatie van het 

DUIZENDEN VENEZOLANEN 
STEKEN DE GRENS MET  
COLOMBIA OVER

Disaster Response Team naar Colombia om 
een hulpactie op touw te zetten. 
Een logische en noodzakelijke stap, vertelt 
Ina Hogendoorn, directeur Noodhulp, vanuit 
Colombia. “Mensen hebben hier weinig tot 
niets. Laatst was ik op een plek waar vluchte-
lingen verbleven die alleen een muurtje met 
een dak hadden, dat was hun huis. Aan het 
dak hingen ze hun hangmat, de muur be-
schermde tegen de wind. Overdag zijn deze 
mensen in de stad om wat geld te verdienen. 
Meer dan een paar cent opstrijken, lukt hen 
niet. Winkels verkopen rijst niet per kilo, 
maar per eetlepel: meer kunnen vluchte-
lingen niet betalen. Zwangere vrouwen en 
kinderen mogen gebruik maken van de 
gaarkeukens, maar omdat de vraag daarnaar 
zo groot is, staan mensen een halve dag in de 
rij om kans te maken op een maaltijd.” 

Voor wie niet beter weet, is de nood in  
Colombia niet altijd zichtbaar. “We werken 
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met een Venezolaanse tolk die hier in keurig nette kleding 
op kantoor kwam. Op het eerste gezicht zag je niets aan 
haar. Toen op een dag haar hak van haar schoen brak, 
barstte ze echter in tranen uit: ze had al haar nette 
kleren meegenomen uit Venezuela maar geen geld voor 
nieuwe schoenen. Samen met haar man woonde ze met 
twaalf anderen in een huis met drie kamers,” vertelt Ina. 
De situatie is volgens haar extra heftig omdat de Venezo-
lanen een heel ander leven gewend waren. “Anders dan 
bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen in Afrika, waren de 
Venezolanen gewend aan een leven met stromend water, 
elektra en airco in een mooi huis. Het kost hen dus meer 
moeite om te overleven met niks.”

Ook Hielke Zantema, lid van het Disaster Response team, 
schrok tijdens zijn reizen naar Colombia van wat hij 
daar aantrof. “Ik vond het heel heftig. Ik heb best veel in 
Zuid-Amerika gereisd, maar vond het erg om de Vene-
zolanen in zo’n mensonterende situatie te zien. Mensen 
zijn enorm wanhopig, je ziet ze overal op straat bedelen. 
Wie Latino’s een beetje kent, weet dat dit eigenlijk niets 
voor hen is. Om hun trots niet al te zeer te krenken, ver-
kopen de mensen lolly’s of ander snoep op straat. Als je 
buiten op een terras zit te eten, vragen mensen letterlijk 
of ze jouw restjes mogen hebben.”

ZOA-ramp
Miljoenen vluchtelingen in een verschrikkelijke situatie: 
voor Ina Hogendoorn is de crisis in en rond Venezuela 
een typische ‘ZOA-ramp’; eentje waarvoor ZOA in actie 
moet komen. “Uit onderzoek blijkt dat de helft van de 
mensen in de informele kampen niet voldoende te eten 
heeft. Mensen hebben geen toegang tot water, voedsel 
en onderdak. Nu banen schaarser worden, wordt de 
situatie in Colombia nog schrijnender.” Ook Hielke 
Zantema ziet het belang van de missie in. “Binnen het 
mandaat van ZOA richten we ons op mensen die zich in 
een humanitaire crisissituatie bevinden, een grote shock 
in hun leven meemaken en daardoor op de vlucht slaan 

of migreren. Juist voor die mensen wil ZOA 
er zijn. Rondom de vlucht of heftige situatie, 
maar ook in de periode daarna. De crisis in 
Venezuela is volledig man made en dat maakt 
het zo triest. Qua aantallen zou Venezuela 
het nieuwe Syrië kunnen worden. En zoals 
het nu gaat, wordt het alleen maar erger.”
Ina Hogendoorn: “Daarom gaan we doen 
waar ZOA goed in is. In eerste instantie zullen 
we ons vooral richten op het verbeteren van 
water- en sanitaire voorzieningen in informele 
kampen. Er is er een schreeuwend tekort 
aan eenvoudige toiletten. Het regenseizoen 
gaat binnenkort beginnen en de menselijke 
uitwerpselen, die in de buurt van de wo-
ningen liggen, zijn een groot gevaar voor de 
gezondheid. Er worden daarom water filters 
en afsluitbare watertanks uitgedeeld en 
latrines gebouwd.” Ook wordt ingezet op het 
verbeteren van de hygiëne bij verschillende 
gaarkeukens. In een volgend stadium gaat 
ZOA zich ook richten op voedselhulp en het 
verbeteren van onderdak. 

Mensen verbinden
Heftige armoede en smekende bedelaars: 
de situatie voor Venezolaanse vluchtelin-

“Dit is één van de 
grootste humanitaire 
crises van dit moment”
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* 380 families een water
tank met een capaciteit 
van 500 liter * 640 fami
lies een waterfilter * 380 
families een eigen toilet

En we bouwen: 

* 3 gemeenschappelijke 
toiletblokken * een water
opslagtank bij een gaar
keuken. We ondersteunen 
hiermee 3.660 mensen / 
683 families. 

Doneer voor voedsel, 
water en onderdak voor 
Venezolaanse vluchte
lingen in Colombia.
Help mee op zoa.nl/
noodactie

gen in Colombia is moeilijk te verdragen. 
Voor de toch al arme Colombianen aan de 
Venezolaanse grens is de komst van meer mi-
granten ook niet altijd even makkelijk. Toch 
hoor je hen niet klagen, aldus Hielke. “Een 
Colombiaanse consultant die voor ons werkt, 
vertelde dat ze er trots op was dat de Colom-
bianen de Venezolanen met open armen 
ontvangen. Natuurlijk zijn er her en der wel-
eens spanningen, maar over het algemeen 
wonen de migranten gewoon in vrede tussen 
de Colombianen.” Omdat die Colombianen 
soms net zo arm zijn als hun buren van over 
de grens, zal ZOA ook hen niet vergeten. “We 
werken op een conflict-sensitieve manier, 
met heel duidelijke voorwaarden voor het 
ontvangen van hulp. Op die manier hopen we 
mensen niet uit elkaar te drijven, maar juist 
bij elkaar te brengen en te verenigen.”

Hoe lang we dat gaan doen? Zolang het nodig 
is, vertelt Ina. En dat zou zomaar vrij lang 
kunnen zijn. “Men verwacht het komende 
jaar weinig verandering in de situatie. Zelfs 
als de Venezolaanse president op zou stap-
pen of afgezet zou worden, ligt de economie 
alsnog op zijn gat. In het ideale geval blijven 
we zolang tot mensen terug kunnen en we 
ze daar in Venezuela kunnen helpen om hun 
bestaan weer op te bouwen.”  j 

Met uw 
steun 

geven wij:

VLUCHTELINGEN 
ZIJN GEDWONGEN 
OP STRAAT TE 
SLAPEN
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Onderwijs laat dromen  
uitkomen. Feiten over ZOA’s 
onderwijsprojecten. 

Via ‘speed schooling’ worden 
in Uganda leraren opgeleid en 
kinderen en hun ouders voor-
bereid op school. 

→ LEES WAT WE NOG MEER DOEN ROND 

ONDERWIJS OP ZOA.NL/NIEUWS/

WAT-DOET-ZOA-AAN-ONDERWIJS/

TEKST MARIANNE SIJTSMA 

In Uganda zitten soms wel 
leerlingen in 1 klas. 

12 scholen  
in Irak worden geholpen bij het 
maken van gedragsregels. 

57 
verkochten afgelopen  
december 41.000
zakjes kruidnoten en  
haalden hiermee geld op 
voor o.a. onderwijsprojecten.

Nederlandse 
scholen

In 2019 wandelen maar 
liefst 95 scholen voor  

water. Ze haalden tot nu 
toe €160.000 op voor  

mensen in nood! 

274

leraren 
worden in Irak 

opgeleid.

3600 
krijgen in Liberia dagelijks een goede en 
voedzame maaltijd, waardoor ze zich 
op school beter kunnen concentreren. 

540 In Irak trainen we leraren in het 
herkennen en bestrijden van 
extremisme in school 

plattelands-
kinderen
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INTERVIEW

540 
Esther Grisnich (30) 
nieuwe landendirecteur 
voor ZOA-Irak

“IRAK IS EEN 
GOUDEN PLEK 
VOOR GELOOFS-
GESPREKKEN”

→

Sinds afgelopen zomer 
heeft ZOA een nieuwe 
landendirecteur in Irak: 
Esther Grisnich. Met haar 
30 jaar is ze de jongste 
landendirecteur van ZOA. 
Wat brengt deze jonge 
vrouw ertoe om haar leven 
te wijden aan dit fragiele 
land? “Ik geloof dat de weg 
is opengegaan en bevestigd. 
Nu heb ik het vertrouwen 
dat God me ook zal helpen 
in mijn werk.”

TEKST KLAASJAN BAAS // FOTO'S JACO KLAMER

Je bent nu een paar maanden 
hier aan het werk, wat is je  
eerste indruk?

“Als westerlingen denken we vaak dat de 
mensen in Irak wat primitiever zijn en ach-
tergesteld zijn op ons. Maar ik zie juist dat de 
Irakezen enorm levenslustig en gemotiveerd 
zijn om iets van hun leven te maken. Dat 
motiveert mij ook.”

Hiervoor werkte je in Israël. Wat 
heb je met het Midden-Oosten?

“In mijn studietijd had ik een vriendin uit 
Iran en zo ontwikkelde mijn interesse voor de 
regio. Mijn liefde voor Israël is er vanaf mijn 
jeugd ingegoten, maar tijdens mijn studietijd 
zag ik ook de andere kant van de conflicten 
daar. Zeker toen ik me meer ging verdiepen 
in de regio. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen 
steeds meer sympathie kreeg voor de Pales-
tijnse zaak. Toen ik daarna zelf in Israël ging 
wonen werd mijn beeld genuanceerder, en 
kreeg ik weer meer begrip voor Israël.
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Het Midden-Oosten is een uniek schakel-
punt tussen beschavingen. Hier is altijd veel 
gebeurd. In Irak was ooit het paradijs, de 
oorsprong van alles.”

Waarom wil je voor ZOA in Irak 
werken?

“Toen ik in Jeruzalem werkte, hoorde ik 
steeds meer over christenen in het Midden- 
Oosten. Miljoenen christenen in Syrië en 
Irak moesten vluchten voor IS. Ik besefte 
dat er vanuit het westen, zeker vanuit het 
christendom, weinig aandacht is voor deze 
geloofsgenoten. Ergens ontwikkelde zich 
het gevoel dat Irak weleens mijn volgende 
bestemming zou kunnen worden. Toen ik 
daarover sprak met vrienden begrepen ze 
deze keuze niet altijd, maar ik geloof dat de 
weg is opengegaan en bevestigd. Nu voelt 
het vanuit mijn geloof heel veilig. Het heeft 
zo moeten zijn en ik heb het vertrouwen dat 
God me dan ook zal helpen in mijn werk.” 

Je hebt een heel gemixt team.  
Is dat niet lastig?

“We hebben inderdaad alles in ons team. 
Assyrische christenen, vluchtelingen uit 
de regio, maar ook Koerdische moslims en 
Arabieren vanuit Bagdad. We hebben expats 
die ZOA aanneemt; niet alleen uit Neder-
land, maar ook uit Sri Lanka en Egypte. 
Deze hele mix is een uitdaging. We moeten 
elkáár begrijpen én de context hier in Irak. 
Het is belangrijk om goed te luisteren naar 
wat de hulpvraag van de lokale bevolking is 
en dit inbrengen in ons team. Onze lokale 
medewerkers wijzen ons ook weer op andere 
gebieden waar hulp nodig is.” 

Je werkt in voormalig IS-gebied. 
Hoe is het om hier te zijn?

“Het is surrealistisch en bizar. Toen ik voor 
het eerst door Mosul reed, zag ik de bouw-

vallen en totaal opgebroken straten met de 
bomkraters. Een bakkerij in een gebouw dat 
op instorten staat. Ik vind het opvallend dat 
vooral moskeeën herbouwd zijn. UNESCO 
heeft 50 miljoen gegeven om een monumen-
tale moskee te herstellen van waaruit het 
kalifaat uitgeroepen is. De meeste mensen 
willen helemaal niet dat daar prioriteit aan 
gegeven wordt. Ze willen weer een huis en 
eten. Aan de andere kant: zou geloof dan 
toch iets zijn waar mensen hun toevlucht in 
zoeken? Wat dat betreft is het leed van de 
afgelopen periode in Irak een gouden kans 
voor geloofsgesprekken.” 

Waarin maakt ZOA een verschil 
hier?

“We selecteren nauwkeurig welke mensen 
onze hulp het meest nodig hebben en we 
gaan niet weg als het moeilijk wordt. Het 
mooie is dat in het hele hulptraject lokale  
organisaties betrokken worden die het 
op den duur van ons kunnen overnemen. 
Daardoor kunnen we met een gerust hart 
ook weer weggaan terwijl het werk doorgaat. 
Maar nu is bij ZOA van uitfaseren nog lang 
geen sprake. Het herstel is nog zo fragiel.” 

Het is een gevaarlijke regio.  
Ben je weleens bang?

“Ik zeg niet dat ik enorm dapper ben – ik 
ben geen cowboy – maar wel dat ik alles in 
afhankelijkheid doe. Ik bid voor mijn team 
en ervaar dat ik niet bang hoef te zijn. Maar 
dat er een grote verantwoordelijkheid op mij 
rust, daar ben ik me wel bewust van.
We zijn een zichtbaar target. In onze centra 
komen veel vrouwen en kinderen. Stel je 
voor dat er iets zou gebeuren in een centrum, 
zoals een aanslag… Maar nietsdoen is ook 
geen optie. Als je ziet hoeveel blijdschap het 
een kind geeft om daar te komen…” 

Wat is jouw zegenwens voor 
Irak? 

“Ik vraag me soms af hoe Abraham hier 
zou rondlopen. Wat zou hij van de situatie 
vinden? Ik denk dat hij het echt Sodom en 

“Werken aan 
vrede zal 

vreugde geven”

PASPOORT
ESTHER GRISNICH

Leeftijd: 30
Opleiding: Internationaal 
bestuur en diplomatie
Vorige baan: Adviseur  
Europees Parlement over 
Israël en de Palestijnse 
Gebieden 
Mist het meest uit  
Nederland: mijn hond
Lijflied: ‘Beveel gerust uw 
wegen’
Guilty pleasure: Alles over 
de Koninklijke familie,  
vooral kleding.
Favoriete bijbeltekst:  
Jesaja 19: 23-25: “Op die dag 
zal er een weg lopen van 
Egypte naar Assyrië, en 
samen zullen zij de HEER 
dienen. Op die dag zal Israël 
zich als derde bij Egypte en 
Assyrië voegen, tot zegen 
voor de hele wereld.”
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“Ik doe alles in
afhankelijkheid”

Gomorra zou vinden en pijn zou hebben 
over zoveel leed. We mogen hopen op een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Met 
echte gerechtigheid. Ik weet niet of dat ooit 
op deze aarde zo zal zijn. 
Op mijn WhatsApp-status staat deze tekst: 
‘Vreugde wacht wie vrede zoeken’ (Spreuken 
12:20). We zijn over het algemeen negatief 
over de aarde, maar het werken aan vrede 
zal vreugde geven. Dat is onze plicht als 
christen. Irak met zo’n jonge bevolking en 
zoveel potentieel mogen we niet opgeven, 
maar we moeten juist werken aan een betere 
toekomst.”  j

WAT DOET ZOA
IN IRAK?

ERBIL - ZOA hoofdkantoor voor Irak

MOSUL - In ZOA-buurtcentra krijgen 
vrouwen en kinderen onderwijs, sociale 
activiteiten en traumatherapie om hun leven 
na de verwoesting weer op te pakken. 
Sinds kort ook mannengroepen. In de ver-
woeste oude stad helpt ZOA ondernemers 
weer op te starten. We trainen leraren om 
gewelddadig extremisme te herkennen en 
tegen te gaan.

MOSUL - Hamdaniyah (platteland omge-
ving Mosul): Training en landbouwmateri-
alen voor boeren. Vrouwen ondersteunen 
met moestuintjes en opbouwen veestapel.

BAGDAD - ZOA overheidsrelaties

KINDEREN KRIJGEN 
ONDER ANDERE 
ENGELSE LES IN EEN 
ZOA-BUURTCENTRUM

ANBAR - Herbouw en herstel van woningen. 
Agrarische ontwikkeling. Plannen: opstarten 
(agrarische) bedrijfjes, buurtcentra zoals in 
Mosul, faciliteren terugkeer van vluchtelingen.
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W
ORLDMAP

MET HET WATERTRANSPORT 
BEREIKTEN WE 35.000 MENSEN

17 landen en duizenden verhalen. Berichten vanuit de hele wereld. 

 ETHIOPIË 

Noodhulpproject 
in Ethiopië redt 
duizenden levens 
Bewoners van de Somalische regio in Ethiopië werden 
begin dit jaar getroffen door een ernstig watertekort. 
De noodhulpactie van ZOA in samenwerking met 
andere hulporganisaties redde duizenden levens. 
ZOA leverde ruim 6 miljoen liter water aan bijna 
35.000 mensen. 

Een paar maanden voor het begin van het regen-
seizoen raakte de watervoorraad van de lokale 
bevolking in het Filtu-gebied op. Inwoners moesten 
overleven met minder dan twee liter water per dag. 
Het watertekort werd veroorzaakt door zowel een 
natuurramp, politieke redenen en gebroken water-
leidingen. De situatie was kritiek, en de overheid riep 
op tot hulp. ZOA kwam onmiddellijk in actie. 

Watertransport
In drie weken tijd leverde ZOA ruim 6 miljoen liter 

water aan bijna 35.000 mensen via water-
transport. Alle bewoners in het gebied 
kregen 5 liter water per dag. Deze nood-
hulpactie was cruciaal, en redde duizenden 
levens. In de regio Filtu leven meer dan 
70.000 mensen, waaronder ruim 30.000 
interne vluchtelingen. De toename van 
ontheemden veroorzaakt spanningen 
tussen bevolkingsgroepen en zorgde voor 
een extreme belasting op de al beperkte 
waterbronnen in de regio. Er braken regel-
matig gevechten uit. 

Impact
Voor we het project startten, moesten 
vrouwen uren lopen in de hitte om bevuild 
water te halen, een bron van bacteriën en 
ziektes. Nu leveren vrachtwagens recht-
streeks water in de tanks van mensen. De 
impact van de noodhulpactie is voelbaar. 
“Toen we water leverden, vertelden men-
sen ons over een vrouw die de dag ervoor 
bevallen was. Ze had geen drinkwater 
tijdens de bevalling, en kon haar baby 
na de geboorte niet wassen,” vertellen 
ZOA-medewerkers ter plaatse. Naast 
noodhulp richt ZOA zich op langetermijn-
oplossingen voor dit gebied en preventie 
van toekomstige rampen.

DE AANSLAGEN VAN 
PAASZONDAG HEBBEN DE 
SPANNINGEN IN SRI LANKA 
AANGEWAKKERD
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De 65-jarige Fatimah Al Abdi is ver-
lamd. Ze woont in Dhahran, een dorp 
in Jemen. Vanwege haar lichamelijke 
toestand is ze gebonden aan huis. 
Dhahran ligt afgelegen en is moeilijk 
bereikbaar. Toegang tot voedsel en 
medische zorg is beperkt. Met de aan-
houdende crisis in Jemen is overleven 
alleen maar moeilijker geworden. 
Voor iemand met een lichamelijke 
beperking is dit nog lastiger. 

Fatimah woont op de tweede verdie-
ping van een appartementengebouw. 
Door haar lichamelijke beperking is 
het onmogelijk om het gemeenschap-
pelijke toilet te gebruiken. 
Familie en vrienden moesten haar 
daarom jarenlang helpen om haar 
behoefte te doen in een emmer. 
Maar als er niemand in de buurt was, 
bevuilde ze zichzelf noodgedwongen 
en moest ze later worden schoon-
gemaakt. Een vernederende situatie. 
Toen ZOA een latrineprogramma 
startte in Dhahran, kwam er eindelijk 
een oplossing voor Fatima’s situatie. 

ZOA bood de inwoners van Dhahran 
een ‘dorpspakketdeal’ aan. Gezinnen 
krijgen bouwmaterialen, gereed-
schappen en de vrijheid om sanitaire 
oplossingen te bouwen die het beste 
bij hun behoeften passen. In een 
gebouw waar meerdere families 
wonen, kunnen bewoners er bijvoor-
beeld voor kiezen om samen iets te 
bouwen. 

In Fatimah’s geval werd er een extra 
toilet gebouwd, speciaal afgestemd 
op haar lichamelijke conditie. Op de 
tweede verdieping van het gebouw 
installeerde haar dorpsgenoten een 
toilet in westerse stijl. Toen Fatimah 
besefte dat haar gemeenschap  
speciaal voor haar een toilet had  
geïnstalleerd, kon ze het niet geloven. 
Deze oplossing is levensverande-
rend voor Fatimah. Hoewel ze nog 
steeds de hulp van haar familie nodig 
heeft, is haar waardigheid een stukje 
hersteld. 

De vrouw op de foto is niet Fatimah.

KIJK VOOR HET 

ALLERLAATSTE NIEUWS OP ZOA.NL
→

  SRI LANKA

Noodhulp na 
aanslagen Sri 
Lanka
Nadat Sri Lanka op Paaszondag getrof-
fen werd door aanslagen, is de situatie 
in het land grimmig. De noodtoestand is 
uitgeroepen en bedreigingen richting de 
moslimgemeenschap nemen toe. Vooral 
de moslimvluchtelingen uit Pakistan en 
Afghanistan die in Negombo verblijven, 
waar een van de aanslagen plaatsvond, 
lijden onder toegenomen vijandigheid van 
de lokale bevolking. De meesten van deze 
vluchtelingen zochten hun toevlucht in 
twee moskeeën en een politiebureau in 
Negombo. Op deze drie plekken verleent 
ZOA momenteel noodhulp. ZOA biedt, 
in samenwerking met andere hulpverle-
ningsorganisaties, voedsel, water en sani-
taire voorzieningen en voorziet in kleding 
en medicijnen. 
Omdat de situatie van de vluchtelingen 
uit Pakistan en Afghanistan erg schrijnend 
is, is ZOA al langer actief in Negombo. 
ZOA coördineert een vluchtelingencen-
trum in deze stad, waar we onderwijspro-
jecten aanbieden aan vluchtelingen. Dit 
project wordt gefinancierd door UNCHR. 
Ook startte ZOA een school voor kinderen 
van asielzoekers. Via Facebook ontvingen  
we een bericht van de Pakistaanse 
vluchteling Naeem, die schreef blij te zijn 
met de ontvangen hulp. “Ik ben ZOA erg 
dankbaar voor de professionele hulp na 
de bombardementen. Mijn vrouw en ik 
verbleven twee maanden in een van de 
moskeeën. ZOA heeft er alles aan gedaan 
om ons van voedsel, medicijnen en onder-
dak te voorzien.”

 JEMEN

Verlamde Fatimah
ruilde emmer in voor
eigen toilet 

JEMENITISCHE VROUW
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Hoe zet je je leven 
op de rit na een 
burgeroorlog?  
Wederopbouw kost 
tijd en vergt men-
tale veerkracht. In 
Burundi leren terug-
gekeerde Burunde-
zen om realistische 
doelen te stellen 
en hun dromen uit 
te laten komen. 
Met resultaat. 
TEKST MANON TERPSTRA //  FOTO'S ZOA BURUNDI

IN BURUNDI 
KOMEN  

DROMEN UIT

PIPTRAJECT
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“Na de oorlog kwamen we terug in 
Burundi en zag ons leven er niet goed 
uit. We hadden geen werk, geen eten en 
minder dan een cent te besteden per dag,” 
vertelt Marie (59). Samen met haar man 
Frederik vluchtte ze eind jaren negentig 
naar Congo tijdens de burgeroorlog in 
Burundi. In 2005 keerden ze terug. Jaren 
van omzwervingen en wonen in vluch-
telingententen volgen. Met behulp van 
betrokken Nederlandse ondernemers 
en ZOA kregen ze een kleine woning in 
Karurama, een dorpje in het noorden van 
Burundi. Daarnaast volgden ze via ZOA 
het PIP-traject, waarin Marie en Frederik 
concrete handvatten kregen om een 
nieuw leven op te bouwen. 

Leren investeren
Met de PIP-aanpak (Plan Intégré du Paysan) 

leren gezinnen een visie op te stellen. 
Ze maken samen een driejarenplan 
dat bestaat uit twee tekeningen: 
hun huidige situatie en de gewenste 
toekomstige situatie. Met een concrete 
planning hoe dit te bereiken is. Ze 
zetten eigen middelen en capaciteit in, 
zonder afhankelijk te zijn van externe 
ondersteuning. Hierdoor leren ze 
hoe ze als gezin kunnen investeren in 
duurzame landbouw en hoe ze hun be-
drijfje veerkrachtig maken, zodat hun 
toekomstige voedselproductie zeker is. 

Zonnepaneel en fiets
Marie is enthousiast over het project: 
“Na de PIP-training zijn we, samen met 
onze zoon, direct aan de slag gegaan. 
We hebben op papier ons huidige leven 
en de situatie waar we naartoe willen 
getekend. We willen een groter huis 
met een zonnepaneel erop. We hebben 
geleerd hoe we maïs moeten verbouwen. 
Terwijl de maïs groeit, verkopen we 
kolen. Inmiddels hebben we zeven 
kippen, twee geiten en een varken. 

Die kunnen we later op de markt 
verkopen. Het plan is om een fiets te 
kopen, zodat we niet meer lopend naar 
de markt hoeven’. Dan, trots: ‘En kijk 
eens naar mij, ik zie er weer goed en 
gezond uit!” 

Realistische doelen
“Bij PIP gaat het niet alleen over de 
technische kant van landbouw, maar er 
wordt een mentaliteitsverandering in 
werking gezet”, zegt Andrew Lippett, 
landendirecteur van ZOA in Burundi. 
“Bij de start van PIP merken we vaak 
dat gezinnen onrealistische ambitieuze 
plannen hebben. Als onderdeel van 
de training gaan we in gesprek hoe je 
haalbare plannen opstelt. We zien dat 
gezinnen meer zelfvertrouwen krijgen 
door PIP. Het maakt hen zelfvoor-
zienend. En gezinnen die getraind zijn, 
trainen weer andere gezinnen.”  j 

Na de burgeroorlog in Burundi keerden 
veel gevluchte Burundezen terug naar hun 
thuisland. Door aanhoudend geweld arri-
veren er nog altijd nieuwe vluchtelingen. In 
Burundi wonen bijna elf miljoen mensen. 
Volgens het Ontwikkelingsprogramma 

van de Verenigde Naties leeft 68% van 
de bevolking onder de armoedegrens. 
ZOA biedt de PIP-aanpak aan in het dorp 
Karurama, maar ook in andere delen van 
het land. ZOA werkt daarbij samen met 
verschillende partnerorganisaties.

ZOA STIMULEERT 
ONDERNEMERSCHAP 

BIJ PIP WORDT EEN MENTALITEITS-
VERANDERING IN WERKING GEZET

"NA DE PIP-TRAINING ZIJN WE, SAMEN MET
ONZE ZOON, DIRECT AAN DE SLAG GEGAAN."
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Wat wil jij later worden?

“Ik zou
nog één 

dag terug 
willen” 

Beidaa (38) komt uit Damas-
cus, de hoofdstad van Syrië, 
maar moest vluchten naar 
Jordanië. “Ik mis vooral mijn 
familie, mijn vrienden en 
onze kerkgemeenschap. Ik 
mis mijn oude leven.” 
TEKST // FOTO JILKE TANIS

“Ons leven was goed. Ik had een goede  
kantoorbaan, en als ik thuiskwam, haakte  
ik veel. Ik vond het heerlijk om ons huis,  
een appartement vlakbij de oude stad van 
Damascus, te decoreren en gezellig te maken. 
Daarnaast ging ik veel uit met vriendinnen 
of met mijn kinderen, twee dochters en een 
zoon. We waren echt gelukkig en zorgen 
maakten we ons niet. Niet over het leven  
en niet over politieke zaken. 

Damascus was een prachtige stad om te leven, 
er is daar zo veel te doen! Een van onze 
favoriete plekken was de Grote Moskee in de 
oude stad, een prachtig gebouw waar bijzon-
dere relikwieën bewaard worden. Ook vond 
ik het heerlijk om door de smalle straatjes te 
dolen, de geluiden van de straat en verkopers 
te horen en de restaurantjes te bezoeken. 

De sfeer in Damascus was toen veilig, anders 
dan op andere plekken in Syrië. We were 
just taking it easy en genoten van de stad. 
Damascus heeft echt het beste eten wat je  
je kunt voorstellen!

Maar toen veranderde alles… De oorlog begon 
en het was veiliger het land te verlaten. Mijn 
kinderen en ik verlieten Syrië en voegden ons 
bij mijn man, die in Jordanië werkte. 
Ik heb geen idee wat er met mijn huis gebeurd 
is, maar eigenlijk mis ik het appartement 
niet eens zo. Ik mis vooral mijn familie, mijn 
vrienden en onze kerkgemeenschap. Ik mis 
mijn oude leven. 

Als ik één dag terug zou kunnen, zou ik al 
mijn vrienden gedag gaan zeggen. Ik zou op 
straat sandwiches eten en door de straatjes 
van de stad dwalen. Gewoon nog één keer 
de geur van Damascus inademen. En aan 
het eind van de dag zou ik een ijsje gaan 
eten bij Abu Gdaash, de beste ijsverkoper 
van de stad. Ik weet precies welke smaak ik 
zou kiezen, een heerlijke, typisch Arabische 
smaak, die je niet kunt omschrijven maar die 
iedereen daar zou moeten proberen!”  j 

DROMEN VAN THUIS
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Wat wil jij later worden?
Zou jij nog dromen als je alles verloren hebt door een 
ramp of door geweld? Regelmatig komen wij kinderen 
tegen die, ondanks hun moeilijke omstandigheden, 
mooie dromen hebben. Dit is een aantal van hen. 

TEKST // FOTO JACO KLAMER

Mahmoud (13) woont in de 
verwoeste stad Mosul in Irak. 

Hij wil aannemer worden.
“Tijdens de hele IS-periode woonden we hier 

in de oude stad van Mosul. Door de bombarde-
menten bij de bevrijding is ons huis ingestort 
en moesten we vluchten. Gelukkig helpt ZOA 
me nu om de oorlog uit mijn hoofd te krijgen. 
Maar de verwoeste stad kan ik niet aanzien. 

Daarom wil ik aannemer worden om 
Mosul weer op te bouwen.”
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Jozef (7) uit  
Congo:  

“Ik wil piloot worden. Dan 
neem ik mijn familie mee naar 
de hoofdstad Kinshasa – een 
reis die we nu niet kunnen 

betalen.” Doordat er rebellen 
in zijn stad zijn, kan Jozef niet 

meer naar school. “Ik hoop 
dat dit snel beter wordt en ik 

verder kan leren om écht
piloot te worden!”
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Brianyelis (9) 
vluchtte een aantal maanden

geleden van Venezuela naar Colombia. 
“Ik wil kapster worden, net als mijn 

tante. Soms maakt ze mensen zo mooi 
dat ik ze helemaal niet meer herken! Ik 
vind het ook leuk om mensen mooi te 
maken en hoop dat ik een hele goede 

kapster zal worden.” 
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INTERVIEW 

Zangeres Pearl Jozef-
zoon is ZOA’s nieuwste 
ambassadeur. Waarom 
zet deze powervrouw 
zich voor ZOA in? En 
wat zijn haar dromen? 
TEKST MARIANNE SIJTSMA // FOTO’S PRIVÉCOLLECTIE PEARL JOZEFZOON  
EN EO METTERDAAD

“ONRECHT TEGEN KINDEREN

"IK VIND ZOA'S WERK 
ECHT DAPPER"

RAAKT  ME DIEP”
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→

“Ik hoop 
dat ik dich-
ter bij God 
ga leven, 
dat is een 
groot 
verlangen”

“ONRECHT TEGEN KINDEREN
Pearl, vertel eens iets over 
jezelf. 

“Ik ben Pearl, moeder van twee kinderen en 
zangeres. Ik houd me bezig met alles wat met 
muziek te maken heeft: ik sta zelf op het po-
dium als solist, ik ben dirigent van een aantal 
koren en ik geef zanglessen.” 
 

Hoe ben je in de muziek-
wereld terecht gekomen? 

“Ik ben opgegroeid met muziek. Bij ons thuis 
werd veel muziek gemaakt en gezongen.  
2 broers zongen en 1 broer speelde gitaar. En 
in de kerk werd elke zondag veel gezongen. 
Het was altijd muziek en blijdschap. In havo 
5 dacht ik: hier kan ik wel eens echt mijn 
werk van maken.” 
 

Hoe kwam dat? 
“Ik ging naar de musical Aida en zag daar 
een zwarte vrouw op het podium stralen. Op 
dat moment bedacht ik dat ik dat misschien 
ook wel kon. Eerst ben ik in de theaterwe-
reld gaan werken. Daarna werd ik door een 
aantal vrienden gepusht om mijn solokant te 
ontdekken, waarna ik me in 2010 aanmeldde 
voor The Voice of Holland - een talenten-
show. Ik ben daar tweede geworden. En nu 
zijn we alweer acht jaar verder.” 
 

Thema van dit magazine is 
‘dromen’. Wat droomde jij 
toen je klein was? 

“Toen ik jong was, wilde ik stewardess wor-
den. Ik ging als kind nooit op vakantie en zag 
weinig van de wereld, misschien is dat een 
verklaring voor mijn verlangen. Maar mijn 
droom veranderde: later besefte ik dus pas 
dat ik echt zangeres zou kunnen worden.” 
 

Werd je thuis gestimuleerd je 
dromen te volgen? 

“Ja, maar vooral om heel goed mijn best te 
doen op school. Om goed te leren. Uiteindelijk 
ging ik de muziek in, wat mijn moeder ook 
prima vond. Ze heeft altijd gezegd dat ze 
trots is en achter me staat.” 

 
Wat waren andere kinder-
dromen? 

“Ik droomde van kinderen, van liefde. Ik 
droomde van stabiliteit en financiële zeker-
heid. Dit kwam ook omdat ik opgroeide in 
een gezin waar niet veel geld was. De droom 
om dingen van de wereld te zien, bleef ook. 
Ik wilde graag andere culturen zien, andere 
talen horen.” 
 

Nu heb je zelf kinderen.  
Wat zijn je dromen voor hen? 

“Ik droom dat ze kunnen leven zonder altijd 
op de centen te moeten letten. Maar ook dat 
ze stabiel en veilig opgroeien en bijvoorbeeld 
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nooit oorlog of armoede mee hoeven te maken. Ik hoop 
dat ze oké zijn met zichzelf en het leven dat ze gaan 
leven. Dat ze vanbinnen vrede mogen hebben. En ik  
hoop dat ik hen als moeder daarmee kan helpen.” 
 

En wat denk je dat Gods droom voor 
jou is? 

“Ik ben heel erg benieuwd naar wat God nog met mij wil. 
Wat ik samen met Hem ga beleven en wat ik kan betekenen 
voor anderen. In de muziek, maar ook gewoon als per-
soon. Ik hoop dat ik dichter bij God ga leven, dat is een 
groot verlangen. In mijn eentje kan ik het allemaal niet. 
Als ik een droom of verlangen heb, leg ik dat wel altijd 
bij God neer. Ik geloof dat Hij het hoort en dat Hij me wil 
sturen, ook al komt er niet direct antwoord. Dit probeer 
ik mijn kinderen ook aan te leren, hoe klein ze ook zijn. 
Een prachtig voorbeeld: mijn kleine dochtertje van 
vier hoorde ik laatst bidden toen ze gevallen was: “Here 
Jezus, wilt U mijn hand beter maken?” 
 

Hoe ben je bij ZOA terecht gekomen? 
“Een vriend vertelde me over ZOA’s werk en vroeg of ik 
ambassadeur van ZOA zou willen worden. Ik zag het 
ambassadeurschap wel zitten en wil me hier graag voor 
inzetten! Ik vind het mooi dat ZOA in de gevaarlijkste 
gebieden ter wereld werkt en niet alleen noodhulp ver-
leent, maar ook bezig is met wederopbouw. Ik vind het 
echt dapper werk. Ik doe het ze niet na, maar als ik iets 
in de vorm van muziek kan betekenen, doe ik dat graag.” 
 

“Volgens mij is 
onderwijs 
de sleutel” 

Wat denk je dat jij als ambassadeur 
kan betekenen? 

“Ik ben zangeres en houd me bezig met muziek, dat kan 
ik geven. Natuurlijk zal ik mijn netwerk ook vertellen 
over het mooie werk van ZOA. Hoe de samenwerking 
praktisch vorm krijgt, gaan we samen ontdekken de 
komende maanden.” 
 

Wat raakt je als je beelden van ellende 
ziet? 

“Een betere vraag zou zijn: wat raakt mij niet. Elk verhaal 
is heftig. Als ik onrecht tegen kinderen zie, word ik diep 
geraakt. Kinderen zijn zo kwetsbaar.” 
 

Wat is jouw droom voor deze  
kinderen? 

“Volgens mij is onderwijs de sleutel. Dat kinderen iets 
kunnen leren en doorgeven aan anderen. Dat ze kunnen 
dromen van een betere toekomst.” 
 

Wat is jouw droom voor deze wereld? 
“Wat een moeilijke vraag zeg. Die kan ik echt niet goed 
beantwoorden, die is te heftig. Maar als ik toch iets moet 
zeggen, dan hoop ik dat iedereen innerlijke vrede en 
liefde mag ervaren.”  j 
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KRUID
NOTEN Bedank uw 

medew�k�s op 
ee n originele 

mani� e n help 
me nse n in nood 

w�eldwijd!bestel en 

geniet van 

deze lekkere 

kruidnoten

lekker! 

Bestel nu een zak kruidnoten, gebruik de link of QR-code 
en download gratis het boek 'Vaarwel, Char Ab.' 

Dit prachtige verhaal speelt zich af in Afghanistan, een 
van de landen waar ZOA werkt. 

Cadeautje! Grati s E-book

www.zoa.nl/kruidnotenactie-bedrijven

www.kruidnotenactie.nl

Geef een zak kruidnoten 

cadeau en steun het werk van 

ZOA wereldwijd.

KRUIDNOTEN

Voor scholen

en particulieren 

Voor bedrijven

Steeds meer vluchtelingen in Colombia zijn 
wanhopig: ze hebben niets meer. Help je mee 
om hen de eerste levensbehoeften te geven?

NOODACTIE 
VENEZOLAANSE 
VLUCHTELINGEN

Doneer voor voedsel, water en onderdak voor Venezolaanse vluchtelingen in Colombia. 
Help mee op zoa.nl/noodactie of geef op IBAN NL46 INGB 0000 0005 50 o.v.v. noodactie
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ZOA’S ZOMER 

ONDERNEMERS  
GEVEN HUIZEN
Afgelopen mei maakten zeven ZOA-relaties 
een reis naar het Indonesische Lombok. Zij 
hebben het effect van de verwoestende kracht 
van de aardbevingen gezien en ook wat de 
impact is van het geven van financiële onder-
steuning. Met elkaar, en door het voeren van 
acties, hebben ze de bouw van 250 huizen 
mogelijk gemaakt. Een gebaar waar we stil 
van worden!

Ook als ondernemer of stichting meewerken 
aan herstel? Kijk op www.zoa.nl/kom-in-actie/
ondernemers/ wat de mogelijkheden zijn.

Nieuws Nederland

Het was flink zweten dit jaar op de New Wine zomer-
conferentie. Dat weerhield veel festivalgangers er niet van 
om ZOA’s stand te bezoeken en (opnieuw) kennis te maken 
met ons werk. In het Dorpshuis was een interessante  
experience opgezet, waarbij bezoekers zich konden 
spiegelen aan vluchtelingen. Ook hield onze nieuwe 
ambassadeur Pearl Jozefzoon een mooi concert en konden 
geïnteresseerden tijdens de seminars luisteren naar 
programmadirecteur Edwin Visser en noodhulpspecialist 
Hielke Zantema. 
ZOA was deze zomer trouwens niet alleen op New Wine 
aanwezig; ook tijdens de Duikenburgse Dagen mochten 
we goede gesprekken voeren.

BEKIJK EEN KORTE TERUGBLIKVIDEO VAN  

NEW WINE OP WWW.ZOA.NL/NIEUWS/ 

TERUGBLIK-OP-NEW-WINE-2019

www.deelstraendejong.nl

FACEBOOK.COM/ZOA.NL@ZOA_NL
VOLG ONS 
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MEDIA:

TEKST LEONIEKE DEKKER, MARIANNE SIJTSMA // FOTO'S ZOA 
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Facebook Fundraiser
ER IS ER EEN JARIG! 
Ben je binnenkort jarig en lukt het maar niet om dat 
verlanglijstje te vullen? Start dan via Facebook een actie 
om je verjaardagsgeld aan ZOA te doneren. Ga naar onze 
pagina (facebook.com/zoa.nl) en klik op ‘Inzamelings-
acties’ om een actie te starten. Deel de actie met al je 
vrienden en help samen andere mensen op weg naar een 
betere toekomst. Fijne verjaardag! 
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uitgelicht

Tegen de wind in 

Benjamin Mak woont sinds kort in Zoetermeer,  
is 14 jaar oud en houdt van voetballen en tekenen. 
Later zou hij wel architect willen worden. Deze 
zomer fietste hij 230 kilometer om geld op te halen 
voor ZOA. 

Kun je eens wat meer vertellen over 
jouw actie? 

“Wij zijn van Broeksterwoude naar Zoetermeer 
verhuisd en ik wilde eigenlijk iets voor een goed doel 
doen. Mijn moeder zei: “Ga toch fietsen!” Dit heb ik 
gedaan. In twee dagen heb ik 230 kilometer gefietst 
en heb ik €5005,- opgehaald! 
 
“Ik ben best lang bezig geweest met het promoten 
van mijn actie. En dit loonde! Op een dag fietste ik 
van school naar huis toen een taxichauffeur - die ik 
niet kende - mij aansprak: “Ben jij Benjamin van die 
fietsactie?” Ik was natuurlijk heel verbaasd. Toen ik zei 
dat ik dat inderdaad was, gaf hij me geld en wenste 
hij me heel veel succes met de actie. Nog verbaasder 
fietste ik door, wat een verrassing!” 
 

Hoe vond je het fietsen? 
“Ik vond het superleuk, maar het zat niet altijd mee. 
Zo heb ik een keer een uur moeten omfietsen en was 
de wind soms erg hard. Maar ik heb erg genoten. Ook 
de aankomst in Zoetermeer was erg leuk. De kerk 
daar had een feestje georganiseerd met hapjes en 
drankjes, en ik heb zelfs een beker gekregen!” 
 

Waarom ging je nou juist voor ZOA 
fietsen? 

“Ik hoop dat vluchtelingen die zichzelf niet kunnen 
helpen met hulp een stukje thuis en vrede kunnen 
krijgen. Mijn droom voor hen is dat ze net zo’n mooi 
leven krijgen als wij. En op deze manier wilde ik een 
steentje bijdragen.” 
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ZOA wil dat kinderen gewoon naar school gaan,  
ook als ze zijn gevlucht voor oorlog of natuurgeweld. 
Want alleen dan kunnen ze blijven dromen van een 
mooie toekomst. Zoals Nathalie, die het effect van 
ebola in Congo ziet en ervan droomt ooit als dokter 
mensen te genezen. Wil je ook dat kinderen zoals 
Nathalie in hun dromen blijven geloven? Zorg dan 
samen met ZOA voor een betere toekomst voor 
kinderen wereldwijd.

Help mee via zoa.nl/toekomstdromen 
of geef op IBAN NL46 INGB 0000 0005 50

AMBULANCE


