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Adopteer een schooltje in 2021
“Het idee dat er iedere ochtend ergens op de wereld schooldeuren open gaan
voor een groep kinderen dankzij mijn donatie, daar word ik gewoon blij van.”
donateur van het programma ‘Adopteer een schooltje’
Voor €500 gaan er 30 kinderen een heel jaar naar
school. SAKO biedt donateurs de mogelijkheid om
een pre-school te adopteren op het platteland van
Bangladesh. Een pre- school bereidt kinderen voor
op het basisonderwijs en maakt hen weerbaar.
Onderzoek toont aan dat deze vorm van onderwijs
voorkomt dat kinderen vroegtijdig afhaken.
Wanneer u een dergelijke donatie doet over een
periode van vijf jaar, dan is dat bedrag fiscaal
aftrekbaar. Belangrijker nog: in vijf jaar kunnen
kinderen leren lezen, schrijven en rekenen, wat
hen een stevige basis geeft voor de rest van hun
leven. Kinderen kansen geven, dat is waar het in dit
programma om draait.
De foto’s geven een beeld van de ‘Sagor pre-school’.
Deze school staat bovenaan de lijst van scholen
die wachten op een sponsor. Dit kan ‘uw school’
worden. Heeft u interesse? Stuur een mail naar
info@stichtingsako.nl.

Het jaar is bijna ten einde. Een veelbewogen jaar voor velen en zeker ook
voor onze partnerorganisaties in Bangladesh. Gelukkig hebben we hen met
uw bijdrage en die van Wilde Ganzen kunnen steunen in de coronacrisis.
Heel hartelijk dank hiervoor.
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Met een positieve blik vooruit kijken we naar nieuwe kansen. Lees op de achterkant
hoe u deze kunt bieden. Adopteer, eventueel met een vriendengroep of familieleden,
een schooltje. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er iedere dag weer schooldeuren kunnen openen.

Geniet van de feestdagen en we wensen u een gezond 2021.

CORONACRISIS: hulp met uw bijdrage en Wilde Ganzen

Een belangrijk aandeel van ons werk heeft in het
afgelopen jaar in het teken gestaan van preventie
tegen verdere verspreiding van Covid-19. Ook de
Bangladeshi overheid heeft ingegrepen met strenge
maatregelen. Zo zijn de scholen voor langere periode
gesloten geweest en konden veel mensen hun
werkzaamheden buitenshuis niet voortzetten.
Bij gebrek aan reserves, betekent dit voor veel
gezinnen in Bangladesh dat eerste levensbehoeften
in de knel komen. Dankzij de verdubbelaar van
Wilde Ganzen, heeft SAKO al haar partnerorganisaties
de financiële ruimte kunnen bieden om gezinnen
in hun werkgebied te ondersteunen door het uitdelen
van voedselpakketten. De scholen hebben alles op
alles gezet om leerlingen middels huiswerkpakketten
niet uit beeld te verliezen, en de gezondheidswerkers
hebben hun takenpakket aangevuld met
gezondheidsvoorlichting over corona.

WAT HEBBEN WE AL BEREIKT?

Ruim 1.750 gezinnen (ruim 8.500
mensen) kregen voedselhulp

300 vrouwen kregen training en zaden
om hun eigen moestuin op te zetten

Meer dan 5.500 vrouwen kregen
voorlichting over het corona virus
en hoe besmetting te voorkomen

