Zonder jullie hulp ben ik als “eenmanspersoon” ook niet veel en daarom vraag ik jullie steun
voor de Marodi vzw. Zo kunnen we de kinderen helpen en hen een betere en mooiere
toekomst geven. We kunnen hen een doel geven in het leven, hen laten studeren zodat ze
iemand kunnen worden. Om dit voor hen allemaal te realiseren moet er eten, drinken,
vitamines en medicijnen komen. Een plek waar kinderen naar hartelust kunnen spelen en
ravotten. Er moeten schoenen en kleding komen. Ze spelen op zand dat 40 ºC warm is dus je
kan je een beeld vormen van hun voeten.
Denk maar aan jezelf hoe het voelt als je op vakantie bent in een warm land en naar de zee
wilt lopen door het warme zand….
Natuurlijk hebben die kinderen eten, drinken en medicijnen nodig, maar we mogen ook niet
vergeten dat ze behoefte hebben aan educatie om hun verdere leven op te bouwen en hopelijk
een menswaardig leven te krijgen, zoals wij deze ook voor onze kinderen wensen. Er wordt
momenteel slechts voor 1/3 van de kinderen een opleiding aangeboden. De meeste kinderen
willen iets leren, willen hun toekomst veranderen, alleen krijgen ze er de kans bijna niet voor.
Zonde toch? Wij kunnen hier iets aan doen, dit is ons doel en samen kunnen wij dit waar
maken.
Uiteindelijk heeft Marodi vzw slechts één enkel doel voor ogen: te realiseren dat ze op hun
eigen benen kunnen staan, dat ze hun eigen voorzieningen kunnen genereren. De vicieuze
cirkel moet doorbroken worden, alleen dan kan het land vooruit gaan. Daarom reken ik op
jullie hulp!
Er zijn zoveel dingen die we zouden kunnen veranderen door een kleine inspanning. Iets doen
voor de toekomst is niet zo gemakkelijk, maar als we onze energie en kracht in de kinderen
steken kunnen we hen helpen om zelfstandig te worden. Dit kunnen we door hen goed
onderwijs te geven, hen te leren wat goed en wat slecht is, dat ze elkaar moeten helpen, dat ze
moeten zorgen voor elkaar, enz. Deze kinderen zijn de toekomst.
Moeders en vaders die al in Somalië gestudeerd hebben, kunnen een leidende rol opnemen en
hun kinderen ook helpen om te studeren. Ze kunnen hen huiswerk geven, zodat ze niet de hele
dag niks doen en rondhangen, en hen leren dat ze niet mogen opgeven.
Iedereen weet dat ze momenteel eten, drinken en medicijnen nodig hebben. Natuurlijk is dit
noodzakelijk, maar wat als deze voedselstroom stopt, wat als de aandacht in de media
verslapt, wat als de hulporganisaties niet meer zo aanwezig zullen zijn….
De mensen in het kamp moeten nog steeds verder kunnen leven erna, zelf leren werken, zodat
ze op hun eigen benen kunnen staan. Dat ze hun toekomst zelf kunnen uitbouwen en
zelfvoorzienend worden, is ons doel.

