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zodat ze het in de toekomst zelf kunnen. Waar nodig 
bieden we psychosociale ondersteuning.’

ONDERWIJS EN GEVOLGEN SLUITING SCHOLEN
Voor de ontwikkeling van kinderen zijn naast familiezorg 
ook andere vormen van zorg van essentieel belang. 
Onderwijs is daar een van. Een van de doelstellingen 
van SOS is dan ook dat elk kind naar school kan. Dit 
geldt zowel voor de kinderen die in een kinderdorp 
wonen als voor de kinderen die geholpen worden door 
het familieversterkende programma. Maar, net zoals 
op heel veel andere gebieden, gooide corona ook hier 
roet in het eten. Jolien: ‘De beslissing om de scholen in 
ontwikkelingslanden te sluiten heeft enorme gevolgen. 
Tot vandaag de dag zijn er miljoenen kinderen die geen 

HONGERSNOOD VERSUS CORONASTERFTE
Niet alleen het gebrek aan onderwijs is een probleem, zo legt 
Renata uit. Er speelt veel meer. ‘Zo worden op veel scholen 
warme maaltijden uitgedeeld. Leerlingen zijn dus verzekerd 
van ten minste één goede maaltijd per dag. Nu de scholen 
dicht zijn, missen de kinderen die maaltijd. Thuis kan die 
vaak niet worden aangevuld. Hierdoor dreigt ondervoeding. 
De grootste bedreiging is dan ook niet corona zelf, maar de 
gevolgen van de beperkingen die problemen op heel andere 
vlakken geven. Kinderen die bij een SOS-moeder wonen 
kunnen door het reisverbod hun biologische familie niet 
meer bezoeken. En in de gemeenschappen zien we een groei 
in het aantal tienerzwangerschappen en misbruiksituaties en 
het fysieke geweld neemt toe. Ook is er meer kinderarbeid 

IMPACT

onderwijs krijgen en stilstaan in hun ontwikkeling. 
Uit cijfers van UNESCO blijkt bijvoorbeeld dat 
ruim 80 procent van de kinderen in sub-Saharaans 
Afrika geen computer of toegang tot internet heeft. 
Daardoor is onlineonderwijs voor hen bij voorbaat al 
ontoegankelijk. Om de kinderen toch nog scholing 
te geven, wordt er vanuit overheden in verschillende 
landen les aangeboden via de radio. Maar dan moet een 
gezin wel over een radio beschikken. Daarom delen 
we in verschillende landen waar we actief zijn radio’s 
uit die opgeladen kunnen worden met zonne-energie. 
Zo kunnen ze toch nog iets van onderwijs volgen, 
hoewel een van de kinderen die we spraken, wel aangaf 
dat ‘het soms frustrerend is dat ze de onderwijzer niet 
kan zien en geen vragen kan stellen’. Ook printen we 
onderwijsmateriaal uit en brengen het langs. Maar er 
zijn, net als in Nederland, ook kinderen die we niet 
kunnen bereiken, van wie we gewoonweg niet weten hoe 
het met ze gaat.’ 

en verwaarlozing omdat er eten op de plank moet komen.’

VOEDSELPAKKETTEN
De problemen stapelen zich dus op. Bovenop 
de overstromingen, droogte, voedseltekorten en 
sprinkhanenplagen komt COVID-19 er nog even bij. 
Wat kan SOS Kinderdorpen in tijd van corona voor de 
ontwikkelingslanden betekenen?
Renata: ‘Om de hongersnood tegen te gaan delen we 
aan families die aan ons familieversterkende programma 
deelnemen, voedsel- en hygiënepakketten uit. Dit zijn 
de meest kwetsbare families in de gemeenschap – zij 
zijn op basis van gedegen onderzoek in ons programma 
gekomen – maar er zijn natuurlijk ook andere families 
met grote problemen die niet in ons programma zitten. 
Dat kan soms tot schrijnende situaties leiden. Door ook 
gemeenschappen te versterken - denk aan verbeteren van 
en toegang tot voorzieningen - proberen wij ook deze 
families te ondersteunen.’ 

SOS Kinderdorpen plaatst sanitatie punten in kwetsbare gemeenschappen en geeft voorlichting over het coronavirus en de 
beste manieren om verspreiding te voorkomen. Fotocredits: SOS Children’s Villages Somalia.


