
In de townships in de omgeving van Pretoria ondersteunen we kwetsbare kinderen. Onze
partnerorganisatie SA Cares heeft gezinsondersteuners in dienst, die in de gemeenschap leven en
goed op de hoogte zijn van de problemen die er spelen. De meest kwetsbare families krijgen hulp:
eenoudergezinnen, gezinnen die geraakt zijn door HIV/Aids en families met een kind aan het
hoofd.

Het coronavirus heeft een enorme impact op het project van SA Cares. Niet alleen het virus zelf,
maar ook de maatregelen tegen de verspreiding ervan hebben verstrekkende gevolgen. In de
townships wonen veel kwetsbare families die hierdoor extra hard getroffen zijn. Er zijn te weinig
handwaspunten en ook vielen er veel ontslagen. Er is geen geld meer voor voedsel. SA Cares
moest overstappen op noodhulp om de zwaar getroffen families door de crisis te helpen. 
De resultaten van juli tot en met december 2020 zijn bekend en zijn te lezen in deze factsheet.

WERELDKINDEREN & 
SA CARES



Kinderen konden niet naar school
Grote honger bij gezinnen door
wegvallen loon en/of schoolmaaltijden
Tienerzwangerschappen door seksueel
geweld/misbruik met als gevolg:
schooluitval en het in de steek laten
van hun baby's uit angst voor geen
toekomstperspectief
Geweld en criminaliteit is met 5%
gestegen: met name op gebied van
seksueel geweld

Grootste gevolgen coronacrisis

Noodhulp
SA Cares heeft noodgedwongen moeten overgaan op het verstrekken van noodhulp. De vraag
naar voedselpakketten was en is nog steeds erg hoog. Naast de gezinnen die onder het
programma van de organisatie vallen, werden ook andere families en kwetsbaren geholpen.
Alle zeilen werden bijgezet om ook hen te voorzien van voedselpakketten.

klein groepje kinderen kan terug naar school
kinderen kunnen weer naar de creche, waardoor de ouders geld kunnen verdienen
huisbezoeken worden weer opgepakt (vinden buiten plaats)

Verschil eerste halfjaar lockdown

Toekomst 
SA Cares wil beter bestand zijn tegen noodsituaties. De organisatie heeft een fonds voor
noodgevallen opgestart. De gelden van dit fonds kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld
medische hulp, psychische ondersteuning en hulp na seksueel geweld. Ook wordt er gespaard
om een nieuwe transportwagen om voedselpakketten mee te kunnen distribueren.



distributie educatiepakketten
voor thuisscholing

1230juli - december 2020

prioriteit; verspreiden
voedselpakketten

families van voedselpakketten
voorzien

4920 kinderen tussen de 3-13 jaar
ondersteunt 

Feiten & cijfers

maken + distribueren
handwaspunten (hergebruikte
olievaten)

politiebescherming van personeel
op risicovolle momenten

uitval personeel verkleinen door 
beschermende kleding te
verstrekken

ondersteuning van gezinnen bij
onderhouden moestuin. 
Stimuleren zelfredzaamheid en
gezonde voeding

opruimen van afvalbergen. Door de
lockdown is de hoeveelheid afval
enorm gestegen

families kregen met kerst een
feestelijk voedselpakket en de
kinderen schoolspullen voor het
nieuwe jaar


