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Fuerza, Mamá!



Meer over
Claudia



Stel...
Stel, je woont in het straatarme Nicaragua, je hebt drie 
opgroeiende kinderen en je staat er helemaal alleen voor. 
Soms kan je je kinderen niets te eten geven, je oudste zoon 
lijkt het verkeerde pad op te gaan, en dan stort je land zich 
ook nog eens in de diepste crisis sinds jaren. Hoe zou ik 
hiermee omgaan als mama? Zou ik dit aankunnen? Om 
eerlijk te zijn, geen idee...

Claudia hoeft zich die vraag niet te stellen. Voor haar is 
het de realiteit. Ze heeft één duidelijke missie: haar drie 
kinderen een betere toekomst geven dan haar eigen 
leven. Weg uit de klauwen van straatgeweld, drugs en 
criminele jeugdbendes. Een zware uitdaging... 

Gelukkig kan ze op Casa Jesús Amigo rekenen, een 
project dat haar helpt om haar missie te volbrengen. 
Een project dat de steun van deze Zuidactie hard 
nodig heeft.

We gaan samen voor jouw missie, Claudia. 
Fuerza, Mamá! 

Sarah Vangeel

Claudia werkt als vrijwilligster in 
de keuken van Casa Jesús Amigo, 
Nicaragua

?



Nicaragua
Half miljoen kinderen 
niet naar school

Nicaragua is al jarenlang het 
armste land van Midden-Amerika. 
De recente crisis haalde het 
land nu volledig onderuit. Het 
aantal mensen dat onder de 
armoedegrens leeft, steeg dit 
jaar van 1,5 naar 2,1 miljoen op 
een bevolking van 6,5 miljoen 
inwoners. 

Enkele cijfers:

*	500.000 
kinderen gaan  
niet naar school 

*	1	op	2		
kinderen leeft 
in armoede

*	1	op	5  
volwassenen is 
analfabeet 

*	62.000  
Nicaraguanen 
emigreerden vorig jaar 







Vuilnisbelt
Claudia neemt me mee naar de plaatselijke vuilnisbelt, om 
te tonen hoe schrijnend de situatie in Nicaragua is. Ik luister 
naar haar verhaal, tussen het kokhalzen door...

"Heel wat alleenstaande moeders komen hier dagelijks 
met hun kinderen, op zoek naar blikjes of plastic om te 
verkopen, of iets eetbaars. Hun kinderen worden ziek 
door de ongezonde dampen. Er zijn al kinderen gestorven 
omdat ze bedorven voedsel aten. Kinderen moeten op de 
schoolbanken zitten, niet hier. Maar als je moet overleven, 
is er vaak geen andere optie."

"Geen plek voor kinderen"

een moeder op zoek naar iets 
bruikbaars voor haar gezin 
tussen het afval

Claudia en Sarah op de vuilnisbelt



Meer over
Steven:

"Van jeugdbende
 tot gevangenis"



verkeerde spoor
Met Steven, de tienerzoon van Claudia, stap ik door de 
sloppenwijk van de stad, de plaats waar alle ellende voor 
hem begon. 

"Door de problemen thuis, bracht ik steeds vaker tijd door op 
straat", geeft Steven toe. "Ik belandde in de jongerenbende 
van deze sloppenwijk en ging niet meer naar school. Ik zat 
zelfs een week in de gevangenis, voor een diefstal die ik niet 
had gepleegd."

Zijn moeder was radeloos. Maar Stevens verblijf in de 
gevangenis had hem doen beseffen dat het zo niet verder 
kon. Hij besloot deel te nemen aan het preventieprogramma 
van Casa Jesús Amigo (zie volgende pagina) om zo zijn leven 
weer op het juiste spoor te krijgen... 

Met 
Steven
door de 
sloppen-
wijk



Casa Jesús Amigo

Missie: 
"Kinderen van straat houden"
De Broeders van Liefde runnen twee projecten in Nicaragua. 
Oorspronkelijk werd enkel dag- en nachtopvang voorzien 
voor straatkinderen. Nu willen de centra de volgende stap 
zetten, en echt werk maken van preventie: voorkomen 
dat kinderen op straat belanden. Dit kan via een goede 
begeleiding van deze kinderen én hun (vaak alleenstaande) 
ouders.

 



"reforzamiento"
Versterking: Kwetsbare kinderen krijgen 
voor en na school huiswerkbegeleiding, 
een voedzame maaltijd, medische zorgen, 
sport en spel. 's Avonds gaan ze naar huis. 

"prevención"
Preventie: Kinderen in een risicosituatie, 
die spijbelden, blijven tijdens de week 
slapen in het centrum, worden goed 
begeleid en gaan opnieuw naar school.

"rehabilitación"
Rehabilitatie: Kinderen met een 
verslavingsproblematiek verblijven een 
jaar in de therapeutische gemeenschap en 
worden van nabij opgevolgd.

Drie programma's:

Een voedzame maaltijd met 
bakbanaan. Zo hoeven kinderen 
geen eten te zoek op staat of op de 
vuilnisbelt



"Fuerza, mamá", 
je staat er niet alleen voor...
Ouders van kwetsbare gezinnen zijn vaak radeloos door 
de hoeveelheid aan problemen die op hen afkomen. In het 
Casa Jesús Amigo worden daarom niet alleen de kinderen, 
maar ook hun ouders begeleid. 

Vaak zijn het (alleenstaande) moeders die het gezin moeten 
recht houden. In het centrum kunnen ze workshops volgen 
over opvoeding, assertieve communicatie, huiselijk geweld, 
gezondheid, voeding, enz. 

Als het hen even te veel wordt, kunnen ze steeds terecht 
bij iemand van het team voor een goed gesprek en advies. 

Rollenspel 
tijdens 
workshop 
"assertieve 
communicatie"



Zorgen dat de rechten 
van kinderen worden 
gerespecteerd,  in 
welke situatie ze zich 

ook bevinden. Da's waar de 
medewerkers in Casa Jesús 
Amigo zich dagelijks keihard 
voor inzetten!  

Neem een kijkje op de 
campagnesite en ontdek 
hoe ze dit concreet doen:

Kinderrechten 
centraal

Rollenspel 
tijdens 
workshop 
"assertieve 
communicatie"

Meer
 info



De medewerkers van het Casa Jesús Amigo willen het 
centrum verder laten groeien: 

Geen enkel kind in de stad Granada mag zijn of haar leven 
nog op straat doorbrengen, da's het ultieme doel. Want 
op straat komen kinderen in contact met de negatieve 
spiraal van drugs, straatbendes en geweld. Een verloren 
generatie...
 
Onderwijs en een goede begeleiding vanuit het centrum 
geeft kinderen echte kansen op een betere toekomst. 

Geen toekomst op straat

Dankzij Jesús Amigo, opnieuw 
naar school



Kansen grijpen, dat doen ze zelf wel.  
Maar óf ze de kans krijgen om uit de 
extreme armoede te ontsnappen, dat 
kan jij mee bepalen door dit project te 
steunen.   

Meer
 info

"Jesús Amigo veranderde mijn leven"

Het verhaal 
van Emmanuel
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Steun dit 
project, haal 
kinderen van 

straat en geef 
ze een echte 

toekomst!

In het centrum krijgt elk kind een "pakket" aan hulp aangeboden, afhankelijk 
van hun individuele noden. Voor Steven en zijn zus betekent jouw steun: 

Wat kan jij betekenen 
voor deze kinderen?



www.zuidactie2020.org
 

Steun: BE51 4459 6281 2162 ● KREDBEBB
Mededeling: +++039/2020/01039+++

 

Indien jouw bijdrage min. 40 euro bedraagt, 
ontvang je een fiscaal attest en recupereer 

je zo 45% van het gestorte bedrag.
 

Fracarita Belgium, 
de NGO voor ontwikkelingssamenwerking

van de Groep Broeders van Liefde

Bekijk de
campagnefilm!

Zet mee 
je schouders 

onder dit 
project!


