
Versterk landloze arbeiders 
en kleine boeren in Pakistan



Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner.  
Ze verdienen te weinig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt  
hen om een eigen onderneming te starten.

Een menswaardig bestaan voor 
landloze arbeiders en kleine boeren

Kerk in Actie doet dat via partner organisatie 

NOAD, die arme gezinnen bij elkaar brengt 

in ondernemersgroepen. Daar krijgen 

landloze arbeiders training, een startkapitaal 

en begeleiding om een eigen onderneming 

te starten in bijvoorbeeld de verkoop van 

groenten of melk, of in het repareren van 

fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel 

een stukje land hebben, krijgen begeleiding 

om hun opbrengst te verhogen. Framan 

Manzoor zag hoe de opbrengsten van 
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Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

•  16 euro: tweedaagse training voor één persoon in  
ondernemerschap

•  26 euro: tweedaagse training voor één persoon in  
alternatieve landbouwtechnieken 

•  114 euro: investeringen voor een jonge boer om over  
te schakelen op duurzame landbouw

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Noad Pakistan’, of doneer online.
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“Het water stond mij aan de lippen,  
maar nu kan ik mijn gezin onderhouden en 

zelfs groente verkopen”

Framan Manzoor, boer

zijn grond terugliepen, terwijl de kosten 

voor bestrijdingsmiddelen en voor de 

huur van een irrigatie-installatie en tractor 

stegen. Via NOAD leerde hij alternatieve 

landbouwmethoden, waarbij de bodem 

niet uitgeput raakt en de opbrengsten 

stijgen. Framan kan nu niet alleen zijn gezin 

onderhouden, maar zelfs groente verkopen. 

Helpt u mee? Geef landloze arbeiders 

en kleine boeren via Kerk in Actie een 

menswaardig bestaan.

kerkinactie.nl/noadpakistan
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