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Blijven(d) verbeteren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 5 REDENEN VAN ONS BESTAAN

Iedereen 
heeft het 
recht om 

naar school 
te gaan

Alle kinderen, 
ook met 

handicap, 
verdienen 

gelijke kansen

De kinderen 
willen heel 

graag, maar 
kunnen het 
niet zonder 

hulp

We werken 
samen met 

lokale mensen 
die de taal, 
cultuur en 
omgeving 

goed kennen

Met de hulp 
aan kinderen 

investeren 
we in de 

toekomst van 
hun familie, 

gemeenschap 
en land

Help ook mee!
Al het geld dat aan CCA wordt gedoneerd, wordt voor 100% in Afrika besteed

Een losse donatie is ook altijd mogelijk, bijvoorbeeld voor een specifiek project.
Voorbeeld: een donatie van 615,- voor de behandeling van een kind met handicap

Meer informatie vind je op cca-f.nl

Je kunt een leerling sponsoren. De onderstaande bedragen zijn inclusief onderwijs, 
transport, gezondheidszorg, lesmaterialen, slaapspullen en goede begeleiding.

Bedrag per maand

Basisschool

Middelbare school

Vervolgonderwijs

30,-

50,-

55,-
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We richten ons op 
kwetsbare kinderen.
Zoals kinderen met een 

handicap, slachtoffers van 
kinderhandel en meisjes op 

de vlucht voor besnijdenis en 
uithuwelijking.

Onderwijs Gezondheidszorg Veiligheid

Dit doen we

95% 10% 25% 7%

Kan niet lezen 
en schrijven

Sterft voor 5e 
levensjaar

Naar de 
basisschool

Naar de 
middelbare school

Waarom is dit nodig?
Karamoja is een droge en afgelegen regio in Oeganda. 

De ontwikkelingscijfers zijn erg laag.
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Beste cursist,

HabiTask en Helix Academy zijn 
ambassadeur van stichting Child Care 
Africa (CCA). Deze stichting werkt 
belangeloos aan toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, veiligheid en goede 
begeleiding voor kwetsbare kinderen in 
Afrika. Als opleidingsbedrijven weten wij 
als geen ander hoe belangrijk onderwijs 
is! 

Child Care Africa (CCA)
CCA werkt samen met professionele en betrokken lokale partners. 100% 
van de donaties wordt in Afrika besteed. De stichting staat voor tastbare 
impact, daar waar het zo hard nodig is. 

188 kwetsbare kinderen
Op dit moment biedt CCA hulp aan maar liefst 188 kwetsbare kinderen. 
Zij gaan naar school en groeien op in een veilige omgeving. Ze worden 
beschermd tegen kinderarbeid, huiselijk geweld, uitbuiting en een 
gedwongen huwelijk. Deze kinderen kunnen hun dromen waarmaken 
en straks een positieve bijdrage leveren aan hun familie, gemeenschap 
en land.

We richten ons op 
kwetsbare kinderen.
Zoals kinderen met een 

handicap, slachtoffers van 
kinderhandel en meisjes op 

de vlucht voor besnijdenis en 
uithuwelijking.

Onderwijs Gezondheidszorg Veiligheid

Dit doen we

95% 10% 25% 7%

Kan niet lezen 
en schrijven

Sterft voor 5e 
levensjaar

Naar de 
basisschool

Naar de 
middelbare school

Waarom is dit nodig?
Karamoja is een droge en afgelegen regio in Oeganda. 

De ontwikkelingscijfers zijn erg laag.
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kwetsbare kinderen.
Zoals kinderen met een 
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Karamoja is een droge en afgelegen regio in Oeganda. 

De ontwikkelingscijfers zijn erg laag.

Honderden kinderen op de wachtlijst
CCA heeft inmiddels honderden kinderen op de wachtlijst staan. Allemaal 
kinderen met schrijnende verhalen. Kinderen die erg graag willen leren. 
Kunnen zij ook op jouw hulp rekenen?

Jouw donatie is welkom
Jouw eenmalige of maandelijkse donatie is zeer welkom! Want een kind 
dat leert, heeft de toekomst!

Ga naar cca-f.nl voor meer informatie

Help ook mee!
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Karamoja is een droge en afgelegen regio in Oeganda. 

De ontwikkelingscijfers zijn erg laag.

DE 5 REDENEN VAN ONS BESTAAN

Iedereen 
heeft het 
recht om 

naar school 
te gaan

Alle kinderen, 
ook met 

handicap, 
verdienen 

gelijke kansen

De kinderen 
willen heel 

graag, maar 
kunnen het 
niet zonder 

hulp

We werken 
samen met 

lokale mensen 
die de taal, 
cultuur en 
omgeving 

goed kennen

Met de hulp 
aan kinderen 

investeren 
we in de 

toekomst van 
hun familie, 

gemeenschap 
en land

Help ook mee!
Al het geld dat aan CCA wordt gedoneerd, wordt voor 100% in Afrika besteed

Een losse donatie is ook altijd mogelijk, bijvoorbeeld voor een specifiek project.
Voorbeeld: een donatie van 615,- voor de behandeling van een kind met handicap

Meer informatie vind je op cca-f.nl

Je kunt een leerling sponsoren. De onderstaande bedragen zijn inclusief onderwijs, 
transport, gezondheidszorg, lesmaterialen, slaapspullen en goede begeleiding.
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Middelbare school

Vervolgonderwijs
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55,-
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