De René Alexander Swarts Stichting helpt de arme bevolking in Jordanië door onder meer snel hulp in
tijden van nood te bieden, waardoor zij weer kunnen bouwen aan hun toekomst.
Jordanië is een arm land in het Midden Oosten. Het land is vooral arm door het gebrek aan water en
natuurlijke grondstoffen. Het land staat 3e op de ranglijst van landen met een tekort aan water.
Minder dan 5 procent van het land is geschikt voor voedselproductie en door de recente toestroom
van vluchtelingen is de economische situatie sterk verergerd. Steeds meer mensen leven onder de
armoedegrens.
De kinderen zijn de toekomst en juist de kinderen zijn hard getroffen door de economische gevolgen
van de Covid-19 pandemie in Jordanië. Veel kinderen zijn tijdens de Corona-crisis niet naar school
gegaan. Net als hier waren de scholen gesloten en als je geen computer hebt, kun je ook geen online
lessen volgen. Nu gaan de scholen weer open, maar veel kinderen hebben geen pennen en papier om
schoolwerk te maken. Ook gaan deze kinderen vaak zonder eten naar school. En als er geen geld is om
eten te kopen, dan is er ook geen geld om tandpasta of zeep of potloden of schriften te kopen.
Als jij ’s morgens opstaat, wat doe jij dan? Je staat op, je gaat je wassen, poetst je tanden, je eet je
ontbijt en dan pak je je schoolspullen en je gaat naar school. En als je thuiskomt van school, krijg je
misschien een kopje thee met wat lekkers. En ’s avonds eet je een warme maaltijd, en kruip je met je
knuffel in bed. Stel je voor dat je dat allemaal niet hebt: geen tandpasta, geen zeep, geen ontbijt, geen
schooltas, geen pennen, geen schrift, geen eten en geen knuffel.
Wij willen graag deze kinderen helpen, zodat zij ook naar school kunnen gaan en eten krijgen.
Help je ons mee?
Er zijn heel veel dingen die je kunt doen om geld in te zamelen voor deze kinderen.
Je kunt met je vriendjes of vriendinnetjes lege flessen inzamelen bij jou in de buurt. Of je zou een
‘heitje-voor-een-karweitje’ actie kunnen beginnen. Of misschien een leuke kleedjesmarkt, of koekjes
bakken en verkopen, of een sponsorloop. Of misschien wil je zelf een deel van jouw zakgeld opzij
zetten om te helpen.
Heb jij zelf ook nog een leuk idee?

AL HET GELD WAT JULLIE OPHALEN KOMT BIJ DE KINDEREN TERECHT!
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