
Kansen voor jongeren in 
achterstandswijk in Beiroet



In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen 
niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld 
ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk 
perspectief op een betere toekomst. Ouders halen hun kinderen al jong van school, 
omdat ze moeten werken of omdat er geen geld meer is voor hun opleiding. 

Een veilige plek om te groeien

In jongerencentrum Manara krijgen 

kwetsbare tieners huiswerkbegeleiding, 

een vaktraining of psychosociale hulp 

en kunnen er terecht voor een partijtje 

tafelvoetbal of airhockey. “Veel jongeren 

zijn door alle misère een doel in hun 

leven verloren,” vertelt Maher el Hajj, 

directeur van het centrum. “Wij bieden 

hen een veilige plek, ruimte om anderen te 

ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te 

zijn, maar ook een opleiding waarmee ze 

praktisch aan de slag kunnen.” Wilbert van 

Saane, uitgezonden medewerker van Kerk 

in Actie in Beiroet, is onder de indruk: “Het 

Manaracentrum laat jongeren op zoveel 

gebieden groeien. De liefde en zorg van 

de jongerenwerkers geeft hen een stevige 

steun in de rug, op weg naar de toekomst.”

 

Helpt u mee? Geef in de collecte en 

steun dit belangrijke werk voor kansarme 

jongeren in Libanon! kerkinactie.nl/
jongerenlibanon

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

•  Voor 30 euro per maand krijgt een jongere 
huiswerkbegeleiding.

•  Voor 35 euro per maand krijgt een jongere een vakopleiding 
timmeren.

• Voor 120 euro per jaar krijgt een jongere psychosociale hulp.

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Jongeren Libanon, of doneer online. Hartelijk dank!
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Hamdan (17)

“Ik word hier geholpen bij mijn huiswerk en ga 
samen met vrienden naar sportactiviteiten 

en bijbelstudies. Ook krijg ik psychische  
hulp en een vaktraining timmeren. Het liefst  

zou ik hier al mijn tijd doorbrengen!” 
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