
Ik ben Esther Edink-Slob en ik vind het 
belangrijk om andere mensen te helpen die 
het minder goed hebben dan ik. Ik kan me 
niet indenken hoe het is om geen water of 
huisvesting te hebben.

“Ik vind het mooi dat ZOA met een christelijke 
inslag en samen met lokale 
mensen werkt aan noodhulp 
en wederopbouw na een 
oorlog of natuurramp. Daar 
wil ik graag een steentje aan 
bijdragen door te doneren. 
Dat is immers wat ik vanaf 
mijn plek kan doen.”

We zijn er.
Doe je mee?

Ik ben Jan Soellaart en als 
vrijwilliger betrokken bij 
ZOA. Ik geef gastlessen op 
basisscholen over het werk 
van ZOA.

“Het spreekt me aan dat ZOA 
werkt vanuit het  principe dat je je geloof 
in daden kan laten zien. ZOA doet dit heel 
concreet door op te komen voor de meest 
kwetsbare mensen wereldwijd.”

Als donateur

Als vrijwilliger

Scan de QR-code om te 

kijken hoe jij kan helpen 
d

We zijn er voor onze 
naasten in nood, die lijden 
in deze gebroken wereld.

We zijn er voor slachtoffers 
van oorlogen en rampen, 
die zoeken naar troost, een 
maaltijd en een veilige plek.

We zijn er voor 
vluchtelingen die alles kwijt 
zijn, en daarbij ook de moed 
dreigen te verliezen.

We helpen mensen weer op 
de been, zorgen voor eten, 
een deken of een tent.

We blijven trouw tijdens 
de wederopbouw, totdat 
mensen zichzelf weer 
kunnen redden.

We zijn er. Wij zijn ZOA.

We 
zijn 
er.

Mijn naam is Gerrianne Pennings en ik ben in 
2017 bij ZOA begonnen als trainee in Uganda. In 
mijn huidige functie als Manager of Programme 
Quality in Jemen ondersteun ik onze teams bij de 
uitvoering van projecten voor mensen in nood.

“Wat zo mooi is aan ZOA, is dat we niet 
alleen noodhulp geven, maar ook inzetten op 
duurzaamheid en redzaamheid.”

Als programmamanager in Jemen 



Oekraïne Syrië

Irak

Jemen

Ethiopië
Zuid-Sudan

Uganda

Madagaskar

Burundi

DR Congo

NigeriaLiberia

Sudan

Nederland

Myanmar

Colombia

De Democratische Republiek Congo is rijk aan grondstoffen waaraan 
veel behoefte is, bijvoorbeeld voor de productie van mobiele telefoons en 
microchips. Dat is precies het probleem: de wereld aast erop. Het gevecht om 
die grondstoffen geeft enorme politieke en etnische spanningen. Miljoenen 
mensen zijn ontheemd of lijden honger. Kindsoldaten worden geronseld door 
gewapende groepen. Seksueel geweld is aan de orde van de dag.

Midden in de humanitaire crisis reikt ZOA de Congolezen een hand.  
We zetten bijvoorbeeld in op community based sociotherapie, waarin mannen 
en vrouwen in groepsgesprekken leren omgaan met trauma’s uit het verleden.  
We werken samen met lokale leiders aan bewustwording en het tegengaan 
van geweld tegen vrouwen. Boerengezinnen helpen we weerbaar en 
zelfredzaam te zijn en visie te ontwikkelen voor de toekomst.

Het is voor veel mensen in Jemen erg moeilijk het hoofd boven water 
te houden. Tien miljoen mensen balanceren op het randje van de 
hongerdood. Aan het conflict dat er sinds 2015 woedt, lijkt geen einde 
te komen. Mensen in het land hebben dringend behoefte aan voedsel en 
schoon drinkwater. Daar zet ZOA zich dan ook vooral voor in.

ZOA is een van de weinige Nederlandse hulporganisaties die in het land 
aanwezig is. We helpen met voedsel en producten zoals brandstof en 
pannen om te kunnen koken. We bieden mensen mogelijkheden om 
mee te werken aan het herstellen van basisvoorzieningen; zij ontvangen 
daarvoor inkomen. Ook helpen we bij het aanleggen van moestuinen 
en zorgen we voor waterpunten en sanitaire voorzieningen in scholen, 
dorpen en huizen.

Wederopbouw in Congo

Noodhulp in Jemen

“We kregen zaden van ZOA en 
leerden ze planten. Dat ging heel 
goed! We hebben nu bonen en 
mais en verbouwen steeds meer. 
Mijn leven is helemaal veranderd 
door de training van ZOA. Ik 
bouw nu mijn eigen huis en mijn 
kinderen gaan naar school!” 

Kavira Jakline uit Congo

“Jarenlang dronken we vervuild 
water, waar we ziek van werden. 
Van ZOA kregen we middelen om 
het water te zuiveren. Nu hebben we 
schoon drinkwater. Dit brengt zoveel 
vreugde!” 

Abdo Salem uit Jemen

VOEDSEL EN DRINKWATER WAAR HONGERDOOD DREIGT

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST

Meer lezen over het werk van ZOA? 
Kijk op www.zoa.nl

Stichting ZOA
Postbus 4130
7320 AC Apeldoorn
+31 (0)55 36 63 339
IBAN: NL02 RABO 0387 512 012

ZOA streeft ernaar dat mensen in 
vrede een waardig leven kunnen 
leiden in hun gemeenschappen. Om 
dit te bereiken, werken we in vijftien 
landen wereldwijd aan:

Noodhulp
Voedselzekerheid
Onderwijs
Schoon (drink)water en 
sanitaire voorzieningen
Vredesopbouw


