Juntos Contigo: Samen met jou

Hoe begon dit avontuur?

15 jaar geleden heeft Janneke Herrebout samen met een lokaal team de
stichting Juntos Contigo opgezet, maar hoe kwam ze daar en waarom?
Janneke vertelt:
Na een stage en werkperioden in diverse landen kwam ik in 2004 terecht op de
vuilnisbelt van Managua. Het was een enorme vuilnisbelt, waar in de stank en hitte
van 35 graden kinderen rondliepen. Het raakte mij zo dat die kinderen met blote
voetjes over de vuilnisbelt liepen. Kinderen horen te spelen en naar school te gaan
om te leren. Het maakt zoveel verschil waar je geboren wordt, als jij net dat meisje
of jongentje bent wat geboren is aan de rand van de Nicaraguaanse vuilnisbelt. De
kinderen op de vuilnisbelt stoppen vanaf groep 3 met school om hun ouders te
helpen met zoeken van plastic, rubber of staal. Allemaal om te zorgen dat ze
overleven.
Dit ging mij zo aan het hart, dat ik samen met lokale bevolking besloot dat er een
plek gecreëerd moest worden waar een kind kan spelen én naar school kan gaan om
een toekomst op bouwen buiten de vuilnisbelt. Om dit te bereiken heb ik in 2005 de
Stichting Juntos Contigo opgericht; een kind ontwikkelingsorganisatie.

Volg Juntos Contigo via Instagram
voor de laatste acties voor het 15jarig bestaan.
Fietsen voor Juntos
Contigo

Hoe u kunt helpen?
Op dit moment zou Janneke in Nicaragua
zijn, maar vanwege Corona kan ze daar nu
niet naar toe. Voor het eerst in 15 jaar kan
Janneke niet met haar kinderen en het team
het jaar afsluiten.
Dat het 15-jarige jubileumfeestje door de
pandemie niet feestelijk gevierd wordt, is
meer dan jammer en hierdoor is er ook
steeds minder publiciteit voor de kinderen in
Nicaragua en dat is erg. Want juist die
aandacht hebben we zo hard nodig. De
hulpvraag van het aantal kinderen neemt
toe en zo ook de complexiteit, daarom
hebben we meer geld nodig om de kinderen
te ondersteunen en om te investeren in de
toekomst van deze kinderen.
Daarom gaat Janneke in DE LAATSTE
MAAND VAN 2020 op de 15e dag op de
fiets stappen. Ze wil 15 uur gaan fietsen om
€ 15.000,-- op te halen, zodat er 150
kinderen onderwijs kunnen krijgen bij Juntos
Contigo. Hierdoor kunnen we ook laten zien
dat we hier in Nederland aandacht voor hun
hebben. We mogen ze niet vergeten!
Het is van groot belang dat we Juntos
Contigo onder de aandacht kunnen brengen
bij jouw netwerk. We hopen van harte dat jij
de komende maand deze acties wilt delen
onder jouw vrienden, kennissen en zakelijke
relaties. Zo zorgen jullier dat er aandacht
komt voor ons impactvolle werk.

Juntos Contigo heeft de ANBI status.

Steun de fietsactie van Janneke via de link
Doneer nu!

BELANGRIJK

In het rapport van de wereld gezondheidsorganisatie is te lezen dat rijke landen
steeds minder geld zullen uitgeven voor hulp aan andere landen omdat ze het zelf
nodig hebben.
Dat maakt dat er geen steun gegeven wordt aan de meest kwetsbare die het juist
nu zo hard nodig hebben (waaronder de kinderen in Nicaragua)
De verwachting is dat er straks 300 duizend mensen sterven per dag.
Help ons zodat wij als organisatie de nodige steun kunnen bieden die zij zo hard
nodig hebben. Wie doet het anders?
Armoede maakt je een tweederangs burger en dat heeft Juntos Contigo doorbroken!
Help mee om dit vast te houden en door te zetten. Steun de kinderen zoals Fergye,
zodat zij en haar klasgenoten weer een jaar naar school kunnen gaan.

Toekomst

Wat zijn onze toekomstplannen?
De afgelopen 15 jaar zien we dat het werk
van Juntos Contigo enorm veel impact
heeft in de wijk. De kracht ligt in de
vertrouwensband en contacten met
ouders en bewoners van de wijk. Sinds de
coronacrisis zijn wij als enige organisatie
nog in de wijk aanwezig. De
samenwerking met de bewoners is nog
intensiever geworden, dit uit zich in
waardevolle ontwikkelingen, zoals het
uitdelen van voedsel- en medische
pakketten.
De komende jaren wilt Juntos Contigo met
de steun van onze donateurs ervoor
zorgen dat:
1. De kwaliteit van het onderwijs verbetert
en er voldoende aandacht is voor
gezinscoaching.
2. Er meer aandacht komt voor de fysieke
gezondheid van de kinderen.
3. Er zoveel mogelijk kinderen kunnen
doorstromen naar de Vakschool.

Instagram

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@juntoscontigo.com toe aan uw adresboek.

