Pebbles Zuid-Afrika sponsorproject
Het zwaartepunt van het Pebbles Project ligt bij het onderwijs. Pebbles werkt met kinderen en
gezinnen in de Winelands boerengemeenschappen in de West-Kaap. Zij richten zich op het hele leven
van het kind en de omstandigheden waarin ze leven. Sinds de oprichting in 2004, hebben zij het
leven van kinderen en hun families verlicht op het gebied van onderwijs en voeding, gezondheid,
gemeenschap en bescherming.
Waarom is dit noodzakelijk?
De ouders van deze kinderen werken op de wijnboerderijen. Om de
werknemers tevreden te houden mogen de ouders van de
geproduceerde wijn drinken. Ondank lage lonen binden de
werknemers hen zo aan zich. Dit heeft tot gevolg dat veel van de
kinderen geboren worden met het Foetaal Alcohol Syndroom.
Pebbles zorgt voor de opvang van deze kinderen en zorgt dat zij
goed gevoed en verzorgd worden. Verder bieden sociaal werkers de ouders ondersteuning. Als de
kinderen naar school moeten zorgt Pebbles voor vervoer, schoolpacks, schooluniform,
schoolmaterialen, rugzak en regencape.
Wat zijn de kosten?
De kosten zijn €250,- per jaar per kind. De diaconie heeft de sponsoring van 3 kinderen op zich
genomen: Brantino, Kamia en Keisha. Elk jaar krijgen we in mei en november krijgen we een update
hoe het met de kinderen gaat.
De diaconie sponsorde van oorsprong 2 kinderen en 2 kinderen werden door
gemeenteleden gesponsord. Die laatste sponsoring is weggevallen, maar de
diaconie neemt haar verantwoordelijkheid serieus en blijft de kinderen
sponsoren. Eén van de kinderen is verhuisd en binnen de diaconie hebben
we afgesproken de drie kinderen die nog wel de Kaapstad-crèche bezoeken
te blijven steunen, maar niet de verantwoording van de sponsoring van een
vierde kind.
Gift
Graag vragen wij uw bijdrage voor het werk van Pebbles. Mocht u een gift
willen storten, dan kan dat op rekeningnummer: NL97ABNA0565729780
op naam van: Diaconie Protestantse Gemeente Zandvoort.
Bij stortingen graag het doel vermelden: Pebbles.

