
Impact corona Benin 
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.  

Daarnaast werken we in Benin intensief samen met de overheid om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. Dit werk gaat door! 

Ons werk gaat door! 

 

 

IMPACT CORONA OP BENIN 

Aantal inwoners 11.490.000 

1.199 

21 

Aantal besmettingen 

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

maatregelen genomen om het sponsorprogramma voort te zetten. 

 

Aantal sterfgevallen 

MAATREGELEN VAN DE OVERHEID 

Het coronavirus trof Porto-Novo, de hoofdstad van Benin 
het eerst. Het land nam strenge maatregelen, maar 
inmiddels worden deze maatregelen versoepeld. De 
scholen zijn sinds mei weer open om examens af te nemen. 
Vanaf september zullen alle kinderen weer naar school 
kunnen. Ook kerken en restaurants zijn weer open en 
bovendien mag het openbaar vervoer weer worden 
gebruikt. 

CHRISTELIJK 
ONDERWIJS 

De leraren bezoeken de 
sponsorkinderen om 
lesmateriaal te geven. 
Hiermee kunnen de kinderen 
thuis aan de slag. 
Examenleerlingen gaan naar 
school om toetsen te maken. 
De school heeft hygiëne-
maatregelen genomen. 

MAALTIJDEN MEDISCHE 
ZORG 

Alle sponsorkinderen staan 
ingeschreven in het 
zorgsysteem. Als zij ziek 
worden, ontvangen ze 
medische zorg. DEDRAS 
heeft daarnaast hygiënekits 
uitgedeeld om de families te 
beschermen tegen besmet-
ting. 

De kinderen die nog thuis 
zijn, ontvangen voedsel-
pakketten. Ook tijdens de 
zomervakntie blijven ze dit 
ontvangen. Examenleer-
lingen krijgen op school een 
maaltijd voordat de lessen 
beginnen. 

 

 

 

 



DAMIEN KIATA 

Damien uit Benin zit in de brugklas. Dit jaar was hij de beste 
leerling van de klas. Nu hij vanwege corona niet naar school kan, 
maakt hij thuis huiswerk met zijn vrienden.  
 
De coronapandemie heeft veel dingen veranderd. De scholen zijn 
gesloten, maar DEDRAS heeft thuisonderwijs georganiseerd.  
 
Damien: “Ik ben erg blij dat ik toch kan blijven leren. We werken 
thuis in kleine groepjes aan ons schoolwerk. Elke dag hebben we 
contact met de leraren en behandelen we diverse onderwerpen. 
Na de les maak ik met een groepje vrienden de opdrachten.” 
 
Damien vindt het leuk om te leren. “Dit jaar was ik de beste 
leerling van de klas, daarom heb ik een certificaat ontvangen. Dat 
was echt een opsteker voor mij, want veel  
mensen denken dat als je arm bent, je niet  
slim bent en niet kan leren.  
 
Als ik volwassen ben, wil ik ook een kind  
sponsoren en hem helpen om zijn levens- 
omstandigheden te verbeteren!” 
 

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://sponsortool.woordendaad.nl/sponsortool/authentication/login?return-to=%2Fsponsortool%2Fproduct%2Fchoose
https://www.woordendaad.nl/noodfonds-voor-impact-corona/

