
 

Bericht voor kerkbode 

 
 

COLLECTE VOOR RED EEN KIND 
Help een kind dat lijdt onder oorlog en geweld! 
 

Bij een dreiging van gevaar denken we direct aan 

onze geliefden, vooral aan onze kinderen. Waar 

zijn ze? Zijn ze veilig? Daarom vragen we uw 

aandacht voor de crisis in Democratisch Republiek 

Congo, het grootste land van Afrika. Hier speelt 

zich een enorme vergeten crisis af: meer dan drie 

miljoen kinderen zijn ontheemd, ondervoed en 

getraumatiseerd. Een half miljoen van deze 

kinderen is onder de vijf jaar. 

DR Congo kent een geschiedenis van geweld en 

burgeroorlogen. Verschillende gewapende groepen vechten om het bezit van grondstoffen en land. 

Daarbij is het inzetten van kindsoldaten, verkrachting en kidnapping aan de orde van de dag.  

Als Red een Kind hebben we tot nu toe ingezet op kindsponsoring en langdurige projecten. In 

instabiele crisisgebieden, zoals in DR Congo, werkt dit niet. Wat in deze gebieden wél nodig is, is het 

zorgdragen voor voedsel, bescherming, traumahulp en onderwijs in een omgeving waar aandacht is 

en rust. Kortom, zorgen voor stabiliteit in een instabiele en onveilige omgeving. Wij streven ernaar 

dat de plekken waar wij werken, veilige havens worden voor kinderen, hun familie en vrienden.      

Steun het Red een Kind Noodfonds! 

Voor de kinderen DR Congo is dringend gebed en geld nodig. Bid en helpt u mee? 

 

Bid voor:  

• Bid voor veiligheid van kinderen in DR Congo, dat zij beschermd zijn tegen het geweld. 

• Bid voor hoop en veerkracht voor de Congolezen en een oplossingen van de crisis. 

• Bid voor de veiligheid van onze medewerkers en die van onze partnerorganisaties. 

 

Met uw gift investeert u in onderwijs, voedsel en traumazorg voor kinderen. Laten we samen levens 

redden, leed verzachten, stabiliteit brengen en hoop geven. Alvast heel hartelijk dank voor uw 

medeleven, gebed en steun! 

Uw kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL77 ABNA 0377 332 860 t.n.v. Red een Kind te Zwolle, 

o.v.v. ‘2990 Noodfonds’. 


