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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 Burkina Faso intensief samen met de overheid om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. Dit werk gaat door! 

 

IMPACT CORONA OP BURKINA FASO 

Aantal inwoners 19.750.000 

959 

53 

Aantal besmettingen 

IMPACT OP UW SPONSORKIND 
Samen met onze partnerorganisaties hebben we een aantal 

maatregelen genomen om het sponsorprogramma voort te zetten. 

 

Aantal sterfgevallen 

MAATREGELEN VAN DE OVERHEID 

Op 9 maart 2020 bereikte het coronavirus ook Burkina Faso. In 
de dagen daarna groeide het aantal besmettingen, ook onder een 
aantal ministers. Op 20 maart besloot de overheid om een 
lockdown uit te roepen om verdere verspreiding te voorkomen.  
In Burkina Faso zijn weinig ziekenhuizen geschikt om corona-
patienten op te vangen. Dit is een grote bedreiging, maar nog 
bedreigender is de grote droogte in het land. Het tekort aan 
water maakt goede hygiëne lastig, want vooral de allerarmsten 
kunnen niet hun handen wassen. 

CHRISTELIJK 
ONDERWIJS 

De scholen in Burkina Faso 
blijven gesloten tot oktober, 
wanneer het nieuwe school-
jaar begint. Tot die tijd zendt 
de overheid lessen uit via de 
televisie. Sponsorkinderen 
hebben via internet contact 
over het lesmateriaal en 
maken samen op afstand 
huiswerk. 

MAALTIJDEN MEDISCHE 
ZORG 

Onze partnerorganisatie 
deelt hygiëneproducten uit, 
zoals zeep en maskers. Zo 
kunnen de sponsorkinderen 
zich ondanks de droogte toch 
beschermen. De kinderen 
hebben toegang tot medi-
sche zorg als dat nodig is. 

De sponsorkinderen 
ontvangen nu geen maaltijd 
op school, maar ze hebben  
een voedselpakket gekregen. 
Deze producten komen nu 
goed van pas, want door de 
lockdown hebben veel 
gezinnen nauwelijks geld 
voor eten. 

 

 

 

 



Animata Ouedraogo (17)  

De laatste maanden veranderde er veel in het leven van Animata 
Ouedraogo (17) uit Burkina Faso.  ’We waren niet voorbereid op 
beperkingen en maatregelen, maar vanwege de pandemie 
moeten we ons leven aanpassen. Ons gebed is dat de Heer een 
weg naar de toekomst zal maken.’ 

Scholen, markten, en andere instellingen zijn inmiddels bijna drie 
maanden gesloten. ‘De overheid en andere instellingen 
ontwikkelen vormen van E-learning, zodat studenten thuis 
kunnen leren. Online delen we notities met vrienden.’ 

Animata en haar ouders maken zich zorgen over hoe de 
toekomst er uit zal zien.  ’We leven in angst’, vertelt ze. Door het 
sponsorprogramma houdt de familie Ouedraogo hoop. ’Ouders 
van sponsorkinderen hebben  hygiëne trainingen gevolgd en 
zetten zich nu in om de scholen het benodigde materiaal te 
geven, zoals zeep en maskers. Ook  
proberen ze mensen bewust te  
maken van de gevaren van COVID-19.’ 

‘We bidden dat we de komende maanden 
terug kunnen keren naar de normale  
situatie. We bidden ook voor degenen van 
wie een naaste is gestorven is en we  
smeken God of Hij deze situatie wil helpen 
overwinnen’, besluit Animata. 

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/

