
 

Een daad van rechtvaardigheid.  
 

“Overcoming poverty is not a gesture of charity, it is an act of justice.” – Nelson Mandela 

 

De ‘Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede’ werd door de Verenigde Naties in 

het leven geroepen om stil te staan bij het feit dat miljoenen mensen dag in dag uit tegen 

extreme armoede moeten strijden. Volgens de definitie van de VN is armoede het niet 

kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften; onveilige huisvesting, gebrek aan 

voedzaam eten en schoon drinkwater, gebrek aan kleding, gebrek aan waardering en 

erkenning, geen of beperkte toegang tot gezondheidszorg, geen toegang tot onderwijs, en 

ongelijke toegang tot andere sociale diensten.  

Mond vol hè als je dit zo leest? En daar houdt het niet bij op. Het leidt tot sociale uitsluiting 

en gezondheidsproblemen. Fysiek, maar zéker ook psychisch. Ook misbruik ligt op de loer 

vanwege de kwetsbaarheid en wanhoop waarin men verkeerd.  

Bij kinderen schaadt het de ontwikkeling en leidt het vaak tot kinderarbeid. De oorsprong zit 

‘m vaak in het huishouden (lees: gezin, familie, groep personen die samenwoont, 

woongemeenschap). Wanneer bijvoorbeeld de ouders onderontwikkeld zijn en daardoor 

geen baan kunnen vinden waarmee zij het gezin kunnen onderhouden, dan worden de 

kinderen daar – onbedoeld – ook de dupe van. Met als gevolg – als zij ook geen kansen 

krijgen – dat zij dit weer doorgeven aan hun kinderen. 

Net4kids richt zich daarom samen met haar projectpartners niet alleen op het kind, maar júist 

ook op het versterken van de communities.         

 

Afijn, het is een wereldwijd probleem waar we nog wel even over door kunnen gaan. Hoe wij 

bijdragen aan de ‘uitroeiing van armoede’? Onder andere met “ons best bewaarde geheim”. 



Wij geloven dat maatschappelijke betrokkenheid een onlosmakelijk onderdeel is van 

ondernemen. We creëren de perfecte match tussen het bedrijfs-DNA en een passend 

hoogwaardig, bewezen kinderhulpproject.  We geloven in duurzame relaties en in impact 

investing.      

 

Terug naar 17 oktober. Het thema van dit jaar is: samen optreden om kinderen, hun families 

en gemeenschappen in staat te stellen een einde te maken aan armoede.  

Onze projecten zijn hier een prachtig voorbeeld van, geselecteerd met onze Pyramid of Care 

als uitgangspunt. Zoveel mogelijk kinderen onderwijs, gezondheidszorg en een veilige 

omgeving bieden! Investeren in The Next Generation! Doe je mee? 

 

#internationaldayfortheeradicationofpoverty #internationaledagvoordeuitroeiingvanarmoede 

#impact #thenextgeneration #justice #humanrights #basichumanrights #SSH 

#childplanacademy  


