
“Thuis is er 
geen honger 
meer”
Is het zinvol te investeren in 

onderwijs van straatjongeren in Afrika? Maakt 
het iets uit op lange termijn? Reken maar!

Amos is 27. “Ik kom uit een arme familie van 6 
kinderen. We wonen in een gehucht aan de rand 
van Kigoma. Mijn ouders verkopen groenten 
die ze zelf kweken. Dat brengt bijna niets op. Te 
weinig om echt van te leven.“

Amos ging naar de lagere school en startte 
middelbare studies. Maar na een tijd kon de 
familie de schoolkosten niet meer betalen.

“Ik was nochtans supergemotiveerd om een 
diploma te halen. Omdat ik werkte in een 
steenbakkerij verdiende ik net genoeg om 
het secundair te kunnen uitdoen. Ik kreeg 
toen huiswerkbegeleiding van het Maendeleo 
jeugdcentrum.”

Daar waren ze echt onder de indruk van zijn 
doorzettingsvermogen. “Ik kreeg een studiebeurs 
en kon naar het Newman Institute for Social 
Work. Daar behaalde ik een bachelorsdiploma 
Sociaal Werk.”
Nu is hij sociaal assistent in het psychiatrisch 
ziekenhuis van de Broeders van Liefde in 
Kasaka.
“Ik was altijd heel gemotiveerd, maar zonder 
het studiefonds van Maendeleo was het me 
nooit gelukt”, zegt Amos. “Ik ben heel dankbaar. 
Dankzij mijn diploma heb ik nu een mooie job! 
En thuis is er geen honger meer.”

Voetbal is (n)iets voor 
meisjes…
In elk geval wel in Kigoma. Maendeleo leert 
dat iedereen zijn mannetje moet staan: ook de 
meisjes. Sport brengt teamspirit en het geloof in 
eigen kunnen. Daarom zet Maendeleo hard in op 
sportactiviteiten in de sloppenwijken van Kigoma. 
De materialen worden aangekocht door jouw steun 
aan het jeugdcentrum.  

“You make us 
happiest youth”
Een bezoeker die ter plaatse was, bracht een mooi 
dankbordje mee voor de donoren in België. Het is 
geschreven door Godson, één van de oudere jongeren 
die woont in het jeugdcentrum en er als vrijwilliger 
actief is. Dankzij jouw hulp gaat hij naar een 
secundaire school. Jouw steun aan het studiefonds 
maakt hem echt happy, happier, happiest!

Girl power in Kigoma!

Amos



Sele kan meer zekerheid gebruiken
De opvang en scholing van Sele en de andere straatkinderen kost geld, elke maand

€ 4  lagere school

€ 16     secundaire school

€ 44     verblijf en studiekosten van een straatkind in het Maendeleo Jeugdcentrum 

€ 56    idem voor een straatjongere ouder dan 12 jaar

De onzekerheid of dit geld er zal zijn, weegt elke maand. Niet leuk voor Sele en de anderen.
Jij kan hen de zekerheid geven dat ze verder kunnen. Niet alleen dit schooljaar, maar ook daarna.

JA, in Maendeleo kunnen ze verder op me rekenen.
Ik doe mee en steun de jongeren van Maendeleo structureel in hun opvang en studies!
Ik zet mijn steun om tot een permanente opdracht.

Ik start nu meteen zelf een permanente opdracht via e-banking of vul dit formulier in en bezorg het aan mijn bank.

Hierbij geef ik,

naam: ........................................................

adres: ................................................................................................................,

aan mijn financiële instelling ........................................................ de bestendige opdracht om mijn 

zichtrekening met nummer ........................................................

maandelijks te debiteren met een bedrag van:
4 euro □
 16 euro □
 44 euro □
 56 euro □

 … euro (elk ander bedrag is een zinvolle steun aan de jongeren in Kigoma) □

op rekeningnummer BE51 4459 6281 2162 (BIC: KREDBEBB) van Fracarita Belgium vzw, 
Stropstraat 119, 9000 Gent. Dit op de eerste dag / vijftiende dag van de maand. 
Met mededeling “MAENDELEO FONDS”.

Handtekening
(toe te voegen in handschrift: “gelezen en goedgekeurd”

 
Ik krijg automatisch een fiscaal attest toegestuurd wanneer mijn giften op jaarbasis € 40 bedragen of meer. 
Zo krijg ik via de belastingen 45% op het totaal van de giften terug. Meer info: www.fracarita-belgium.org.




