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Geografie Myanmar
• Myanmar heette tot 1989 Birma/Burma
• Het grenst aan Bangladesh, India, China,                    

Laos en Thailand
• Het land is 16 keer zo groot als Nederland
• Het noorden is bergachtig (uitlopers van de Himalaya)
• Het grootste deel van het land is vlak
• Het zuiden is een enorme delta van de Irrawaddy rivier
• Een kwart van het land kan bij vloed overstromen 



Bevolking & Religie
• Myanmar telt ruim 50 miljoen                                

inwoners
• De bevolking bestaat uit                                        

vele etnische groepen
• Sommige groepen leven op                                   

gespannen voet met het regime 
• 89% van de bevolking                                            

is Boeddhistisch
• 4% is Christen en 4% is Moslim



Militair regime
• In 1962 vond een militaire coup plaats
• Myanmar wordt sindsdien als dictatuur gezien
• Het regime heeft de economie te gronde gericht
• De machthebbers hebben zichzelf verrijkt
• Regeringsmaatregelen hebben geleid tot schaarste    

en enorme geldontwaarding 
• Eenderde van het volk leeft onder de armoedegrens
• 10% van de bevolking heeft niet genoeg te eten



Klimaat & Cycloon ‘Nargis’
• Myanmar heeft een tropisch moessonklimaat
• Op 3 mei 2008 trok de cycloon ‘Nargis’ en de daar-

mee gepaard gaande vloedgolf een verwoestend 
spoor door het deltagebied

• Eén miljoen mensen werden dakloos
• Honderdduizend mensen werden gedood
• Tienduizenden kinderen verloren één of beide ouders 

en vaak ook broertjes en zusjes





Na de natuurramp
• De regering heeft tot op de dag van vandaag alle 

daklozen aan hun lot overgelaten
• De weeskinderen werden in tentenkampen opgevangen
• Kinderhandelaren roofden de kinderen voor prostitutie 

en kinderarbeid in Thailand, Laos en Cambodja
• Boeddhistische monniken en nonnen trokken het 

gebied binnen en namen de kinderen mee naar hun 
kloosters voor onderdak en onderwijs





Phaung Daw Oo High School
• 150 arme (wees)kinderen zijn opgevangen op de               

PDO High School in de miljoenenstad Mandalay
• Stichting World Child Care heeft drie huizen aangekocht 

aan de rand van het schoolterrein
• Op de school krijgen 7000 kinderen gratis onderwijs
• Staatsonderwijs is alleen voor rijken beschikbaar
• Het is een private school onder leiding van monniken
• De kinderen bouwen nu aan een nieuwe toekomst





Stichting World Child Care
• WCC zorgt voor goede huisvesting
• WCC zorgt voor gezonde voeding, kleding, 

schoolspullen en toiletartikelen
• WCC zet zich in voor educatie en welzijn
• WCC beheert een fonds voor  vervolgstudie
• WCC gaat in 2014 de vierde multifunctionele woon-

voorziening inrichten voor een deel van de groep
• WCC werkt samen met andere organisaties





Sponsoracties Stichting WCC
• WCC organiseert sponsoracties in samenwerking       

met scholen, kerken en organisaties
• WCC heeft ook vele particuliere donateurs
• 25 kinderen hebben al Nederlandse sponsorouders
• WCC besteedt het sponsorgeld voor 100% ter plaatse
• Bestuurders/Vrijwilligers reizen op eigen kosten
• WCC is ANBI-gecertificeerd
• Kijk voor meer informatie op www.worldchildcare.org



Recente veranderingen
• De nieuwe regering heeft het beter voor met het volk
• Oppositieleidster Aug San Suu Kyi is vrijgelaten
• Haar partij heeft mee kunnen doen aan de verkiezingen
• Buitenlandse investeerders worden toegelaten
• Verenigde Staten hebben het importverbod opgeheven
• Internet is grotendeels vrijgegeven
• Politieke gevangen zijn vrijgelaten
• Mensen mogen weer over politieke zaken spreken




