
Een toekomst voor  
kansarme kinderen

Zuid-Afrika



Kinderwerker Sue werkt met hart en ziel voor 

kansarme kinderen zoals Kgaugelo. Ze heeft 

hem leren kennen via het bijbelonderwijs op 

school. Ze helpt hem nu met huiswerk en ze 

geeft hem zelfvertrouwen via theater, muziek 

en kunst. Over een paar jaar zal jongerenwerker 

Zakhele Kgaugelo begeleiden tot zijn school-

examen en volwassenheid. Want Sue en Zakhele 

blijven de kinderen die zij steunen trouw! 

Kerk in Actie steunt het jeugdwerk van de 

christelijke organisatie PEN in Pretoria, 

Zuid-Afrika. Helpt u mee om meer kinderen 

zoals Kgaugelo zo’n kans te bieden? Met uw 

bijdrage brengt u licht in het bestaan van meer 

dan duizend kans arme jongeren uit Pretoria! 

www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika
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Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

• 25 dagen eindexamen-begeleiding kost 18,50 euro per leerling
• Materialen voor het bijbelonderwijs kosten 73 euro
• De theaterlessen en einduitvoering kosten 760 euro

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457 
Kerk in Actie o.v.v.  kinderen Zuid-Afrika. 

Kgaugelo woont in een slechte buurt in Pretoria. Geen goede omgeving voor een 

8-jarig kind om op te groeien: vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld, vuilnis en mensen 

zonder werk. Kgaugelo heeft een groot risico om werkloos te worden en in de 

criminaliteit te belanden. Maar dan komt de organisatie van Sue en Zakhele op zijn pad. 

Zij bieden hem hulp en vriendschap. Dat verandert zijn leven, zijn toekomst.
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"Ik wil deze kinderen laten weten dat ik 
van hen houd en in hen geloof"  

jongerenwerker Zakhele


