
HELP EEN KIND
b r e n g d e  t o e k o m s t i n  b e e l d



“Laat de kinderen

bij mij komen. 

Houd ze niet tegen. 

Want Gods nieuwe wereld

is er juist voor hen.”

Lucas 18:16 | Bijbel in gewone taal



De realiteit

Er leven 2,2 miljard kinderen in onze wereld, elk geschapen naar Gods beeld. 

Ongeveer de helft van hen leeft in armoede en 1 op de 3 leeft van 

minder dan 1 euro per dag.

Armoede maakt kinderen kwetsbaar



In ontwikkelingslanden heeft bijna 1 op de 7 kinderen in de 

leeftijd van 7 tot 18 jaar nooit de kans gehad om naar 

school te gaan.

De realiteit: 

armoede berooft

kinderen van hun 

mogelijkheden



1 op de 6 kinderen in de leeftijd 

van 5 tot 17 jaar werkt als kinderarbeider; 

73 miljoen van hen zijn jonger dan 10 jaar.

De realiteit: 

armoede

dwingt kinderen 

te snel 

op te groeien



De realiteit: 

elk kind

is door God 

geschapen met 

mogelijkheden

en een doel

“Jezus zette een kind midden in de groep. Hij sloeg zijn

arm om het kind heen en zei: Als je bij mij hoort, dan 

moet je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht

hebben. Zoals voor zo’n kind. 

Want wat je voor de minst belangrijke mensen doet,

dat doe je voor mij. En niet alleen voor mij, maar ook

voor God, die mij gestuurd heeft.”

Marcus 9: 36-37 | Bijbel in gewone taal



De realiteit:

steun

een kind voor 

€27,50#

per maand

✓ Zorgt voor onderwijs, levensvaardigheden, 

gezondheidszorg en geestelijke zorg

✓ Laat een kind weten: “Je doet er toe, en Jezus

houdt van je.”

✓ Mogelijkheid tot correspondentie

✓ Geeft een kansarm kinde een hoopvolle toekomst

# zie voor verschillende mogelijkheden op www.kinderadoptieplan.nl



Steun van kinderen via het Kinderadoptieplan, 

onderdeel van Nazarene Compassionate

Ministries (NCM), vindt plaats in samenwerking 

met lokale kerken, die kinderen willen helpen te 

begrijpen dat God van hen houdt, en dat ze 

waardevol zijn, en een persoonlijke relatie met 

Jezus kunnen hebben.

sponsoring 

verbindt

kinderen met 

lokale kerken



Geef jij een

kansarm kind 

een hoopvolle

toekomst?

Neem een folder van het Kinderadoptieplan of 

bezoek de website www.kinderadoptieplan.nl




