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Vrijwel dagelijks valt er wel een brief met een 

acceptgiro bij mij in de bus. De afzender is dan 

een van de vele goede doelen. Vragend om een 

bijdrage brengen zij nieuws dat veelal in de ande-

re media ontbreekt. Deze week een kleine selectie 

uit deze post. 

  

 

Stond dit bij u in de krant 

op de voorpagina? 
 

In India voltrekt zich in stilte een ramp. Bijna elke 

minuut wordt een meisje geaborteerd. Alleen 

maar omdat ze een meisje is. Want meisjes wor-

den nog steeds gezien als minderwaardig of te 

duur. De familie van het meisje moet later de 

bruidsschat betalen en het meisje gaat bij de fami-

lie van haar echtgenoot wonen. 

(Plan Nederland) 

 

Daar gaat ze dan. Een klein meisje, moederziel 

alleen, honderden kilometers lang in een stamp-

volle trein. Gedwongen terug naar Zuid-Soedan. 

Terug naar een thuis dat niet meer bestaat, een 

papa en mama die er niet meer zijn. Niemand die 

haar opvangt aan het einde van deze verschrikke-

lijke reis. Een half miljoen Zuid-Soedanese vluch-

telingen worden vóór 8 april Soedan uit gezet. In 

deze chaos reizen 2.000 kinderen helemaal alleen. 

Zij zijn hun familie kwijt en lopen bij aankomst 

groot gevaar. Deze week verwachten we hen in 

Zuid-Soedan. Met man en macht treffen we er 

voorbereidingen, zodat we tenminste 400 kinderen 

van nul tot twaalf jaar op kunnen vangen. Maar de 

nood ter plaatse is ongekend hoog. Daarom vra-

gen we u met spoed om hulp.  

(SOS-kinderdorpen) 

 

'Het begon met een bericht op het Internet eind 

december', zegt noodhulpcoördinator Martine 

Flokstra. Zij leidde in januari 2012 een verken-

nend team in Angola. 'In het noorden zou cholera 

zijn uitgebroken. Bij ons gingen de alarmbellen 

af. Het was de eerste keer dat cholera op grote 

schaal uitbrak in het land sinds 2006. Toen wer-

den 45.000 mensen getroffen, van wie er 1.600 

omkwamen. Voormalige medewerkers van ons in 

Angola bevestigden dat deze uitbraak waarschijn-

lijk groter was dan andere in de laatste jaren. 

Daarom vonden we het goed meteen zelf te gaan 

kijken hoe ernstig de situatie nu was.  

(Artsen zonder grenzen) 

 
Ik schrijf u deze brief vanuit een kliniek in Tsjaad. 

In de bloedhete kamers en gangen zie ik moeders 

en vaders met kleine kinderen. Sommigen huilen, 

maar dat is een goed teken. In hun broodmagere 

lijfjes zit nog leven. Juist om degenen die stil zijn, 

maak ik me veel zorgen.  

We moeten nu in actie komen, want in Tsjaad zijn 

al meer dan 120.000 kinderen ernstig ondervoed. 

Therapeutische voeding kan hun leven redden, 

maar daarvan hebben we niet genoeg voor elk 

kind. Daarom vragen wij dringend om uw steun.  

(Unicef) 

 

Het afgelopen jaar heeft er een golf van zelfver-

brandingen plaatsgevonden in Tibet. Als gevolg 

van het repressieve Chinese beleid en de onop-

houdelijke onderdrukking van de Tibetaanse cul-

tuur en identiteit, hebben inmiddels 26 Tibetanen 

zichzelf in brand gestoken. De geweldloze strijd 

van het Tibetaanse volk heeft hiermee een zeer 

zorgwekkende wending genomen 

(Campaign for Tibet) 

ING en de goede doelen 
 

Op 7 april 2012 verscheen in het weekblad Else-

vier een advertentie van ING met de volgende 

kop: “Met mijn vermogen iets moois doen voor de 

wereld en die ook mooi houden.” Daaronder de 

tekst: “ING Private Banking voor een frisse kijk 

op uw vermogen en goede doelen.” Maar volgens 

onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer scoort ING 

matig tot onvoldoende op terreinen als klimaat-

verandering, gezondheid, dierenwelzijn en wapen-

industrie. Zo maak je de wereld niet mooier. 


