
Impact corona Bangladesh 
UW SPONSORING GEEFT 
HOOP, JUIST NU! 

Het coronavirus heeft grote impact op het leven van kinderen 
wereldwijd, met name de allerarmsten. Juist nu gaat het 
sponsorprogramma door! Woord en Daad zet zich ook in deze moeilijke 
tijd in voor een hoopvolle toekomst voor deze kinderen. 

 

 

 

WAT DOET WOORD EN DAAD? 

Wij blijven ons inspannen voor goed christelijk onderwijs en het bieden van perspectief aan 
kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Juist nu is dit perspectief van grote waarde. 

Ons werk gaat door! 

 

IMPACT CORONA OP BANGLADESH 

Aantal inwoners 161.400.000 

141.800 

1.783 

Aantal besmettingen 

IMPACT OP UW SPONSORKIND 
Samen met onze partnerorganisatie CSS Bangladesh hebben we een aantal 

maatregelen genomen om het sponsorprogramma voort te zetten. 

 

Aantal sterfgevallen 

MAATREGELEN VAN DE OVERHEID 

Op 8 maart 2020 werden de eerste coronabesmettingen 
vastgesteld en op 22 maart ging het land in lockdown en werden 
ook de scholen gesloten. Desondanks kende Bangladesh in april 
de snelste stijging van Azië. De mogelijkheid om te testen op het 
coronavirus is beperkt, waardoor het aantal besmette inwoners 
niet exact bekend is. Vanwege de maatregelen konden dagloners 
niet werken. Inmiddels zijn de maatregelen wat versoepeld en 
kunnen dagloners weer aan het werk, maar de scholen zijn nog 
gesloten. 

 

CHRISTELIJK 
ONDERWIJS 

De scholen zijn gesloten, 
maar de sponsorkinderen 
ontvangen lesmateriaal van 
school. Zo kunnen ze thuis 
aan de slag! Vaak zijn de 
families nu meer betrokken 
bij het onderwijs, zo blijkt 
bijvoorbeeld uit het verhaal 
van Srabony (zie volgende 
pagina). 

MAALTIJDEN MEDISCHE 
ZORG 

Onze partnerorganisatie 
heeft telefonisch contact met 
de sponsorkinderen om hun 
gezondheid in de gaten te 
houden. Mocht een kind ziek 
zijn, dan hebben ze toegang 
tot medische zorg in het 
ziekenhuis. Daarnaast heb-
ben ze o.a. zeep en een 
mondkapje ontvangen.  

De kinderen ontvangen hun 
maaltijden nu niet op school, 
maar ze ontvingen wel twee 
keer een voedselpakket. 
Door de maatregelen van de 
overheid was voedsel 
uitdelen niet gemakkelijk, 
maar het is gelukt! 

 

 

 

 



Srabony Kirtonya 

Srabony Kirtonya uit Bangladesh zit in de vijfde klas. Hoewel 
de lockdown eerst leuk leek, hoopt Srabony nu dat ze snel 
weer naar school kan. Toch brengt deze periode ook iets 
positiefs. 

Srabony: "In het begin vond ik de onverwachte sluiting van de 
school leuk. Ik was van plan om leuke dingen te gaan doen 
tijdens deze ‘vakantie’ en ik was blij dat ik niks voor school 
hoefde te doen. Maar na een paar dagen ging ik me vervelen. 
We hoorden dat onze school voor onbepaalde tijd gesloten 
zou blijven. Tegelijkertijd voerde de regering landelijk een 
aantal beperkende maatregelen door. Alle activiteiten 
kwamen stil te liggen of werden uitgesteld.” 
 
Hoewel het best saai was om zo’n lange tijd thuis te moeten 
zijn, heeft deze tijd ook positieve dingen gebracht. In 
Bangladesh is het nog niet overal gebruikelijk dat meisjes 
naar school gaan, maar door meiden als Srabony te blijven 
aanmoedigen om haar schoolwerk te doen en haar ouders te 
betrekken zien we verandering ontstaan!  
 
"Mijn broer helpt me met het onder- 
wijs dat ik nu vanuit huis volg. Mijn  
ouders zien ons samen bezig aan het 
schoolwerk en geven mij nu meer  
aandacht. Ze staan er nu helemaal  
achter dat ik onderwijs krijg.” 
 
Lees het hele verhaal 

HOE GAAT HET MET MIJN SPONSORKIND? 
Onze partnerorganisaties houden contact met alle sponsorkinderen en doen er 
alles aan om hen te beschermen tegen het coronavirus. Mocht uw sponsorkind 
of zijn/haar familie ziek worden, dan laten wij u dit persoonlijk weten. Bij geen 
bericht, mag u ervan uitgaan dat het ondanks de omstandigheden goed gaat 
met uw sponsorkind. 

 

WANNEER ONTVANG IK POST VAN MIJN SPONSORKIND? 
Alle post die wij ontvangen van uw sponsorkind sturen we door. Sponsor-
kinderen komen in kleine groepjes naar school om een brief te schrijven of ze 
schrijven thuis een brief en sturen hiervan een foto op. Tegelijkertijd geven 
onze partnerorganisaties nu prioriteit aan het bieden van thuisonderwijs, 
maaltijden en medische zorg. Het is daarom goed om uw verwachtingen wat 
betreft de post bij te stellen. Het kan langer duren voordat u weer post 
ontvangt en bovendien is de kans reëel dat u dit jaar minder post ontvangt. 

 

KAN IK NOG POST STUREN NAAR MIJN SPONSORKIND? 
Als de lockdown straks voorbij is, zou het ontzettend mooi zijn als er voor elk 
sponsorkind een brief klaar ligt op school. Post sturen is (in de meeste landen) 
mogelijk, maar zal vertraagd aankomen bij uw sponsorkind. Wij raden u aan om 
de sponsortool te gebruiken. Binnenkort hopen wij deze post direct digitaal 
naar onze partnerorganisaties te sturen! 

 

WAT KAN IK DOEN? 
Het krachtigste wat we nu kunnen doen is bidden. Het coronavirus maakt 
opnieuw duidelijk dat we in een gebroken wereld leven. Nu kwetsbare families 
het hardst worden geraakt, weten we ons meer dan ooit afhankelijk van God. 
Wilt u bidden voor gezondheid en voorziening in voedsel en medische zorg? 
Daarnaast kunt u via ons noodfonds ook extra bijdragen. 

VEELGESTELDE VRAGEN 

HET VERHAAL VAN... 
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https://www.woordendaad.nl/nieuws-en-verhalen/mijn-ouders-staan-er-nu-helemaal-achter-dat-ik-onderwijs-krijg/
https://sponsortool.woordendaad.nl/sponsortool/authentication/login?return-to=%2Fsponsortool%2Fproduct%2Fchoose
https://www.woordendaad.nl/noodfonds-voor-impact-corona/

