
Spaarkaart

Veel kinderen in landen als Moldavië en Georgië groeien op in 
armoede. Dit geldt ook voor Dafydd. Soms is er geen geld voor 
kleren of een goede maaltijd. En naar school gaan is ook niet 
altijd mogelijk. Maar met deze spaarkaart kan jij helpen om je 
leeftijdsgenootjes te ondersteunen.

Vraag aan iedereen die je kent of ze één of meer vakjes willen doorkrassen. Misschien 
wil je vader of moeder dit wel doen. Of je opa of oma. Als alle vakjes zijn door-
gekrast heb je €12,- opgehaald voor kinderen zoals Dafydd in Moldavië.

Het geld wat je hebt verzameld kan je inleveren bij de meester of juf.
Die zorgt ervoor dat het geld goed terecht komt.

Geroepen om te dienen
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Lees het verhaal van Dafydd op de achterkant



Met een 
volle kaart
steun je Dafydd 
een maand lang

Als we op bezoek gaan bij de veertienjarige 
Dafydd, valt het ons op dat het huis er best 
netjes uitziet. Onze indruk verandert als we 
binnenkomen.

Van het huis huurt de familie één kamer en 
een keuken, voor zover je dat zo kunt noemen. 
Een douche of wasgelegenheid is er niet. In de 
kamer staan slechts een bed, een tafel en een 
kachel. Op het bed zit Dafydds opa, die op zijn 
broertje Vasea van twee past. Moeder Oxana, 
die doof is en niet kan praten, is niet aanwezig. 
Vader leeft al tien jaar niet meer.

Het leven van Dafydd is niet eenvoudig. Omdat 
hij een Roma is, is z’n moeder niet inge-
schreven en kan hij niet naar school. Moeder 
krijgt wel een uitkering, maar die is veel te laag 
om van rond te komen. Als er geld nodig is, 
moet Dafydd van zijn moeder gaan bedelen.

De enige uitkomst voor Dafydd is de dag - 
opvang voor de Roma-kinderen. ’s Morgens 
gaat hij er al vroeg naar toe en begint hij met 
een ontbijt. Na de lessen volgt ’s middags een 
voedzame en warme maaltijd. Ook kan hij er 
douchen en z’n kleren wassen. Waar zou hij 
zijn zonder deze warme en liefdevolle plek?




