
 
 
 
 
 
 

 
Lezing over weeshuisproject in Birma 
 
Op woensdagavond 10 februari verzorgen Nico en Frederique Schoenmakers uit Berlicum een 
informatieavond over het weeshuisproject van hun stichting World Child Care. Ruim honderd 
kinderen hebben na de cycloon ‘Nargis’ in mei 2008 in Birma met steun van hun stichting een 
nieuwe toekomst gekregen op een grote school in de miljoenenstad Mandalay. De informatie-
avond met een Oosters tintje begint om 19:30 uur en duurt ongeveer twee uur. De locatie is 
parochiecentrum ‘De Rots’, Kerkwijk 44 te Berlicum. Nico en Frederique Schoenmakers ver-
tellen op boeiende wijze over het land, de kleurrijke bevolking en de hartverwarmende groep 
weeskinderen. Maar ook over de ramp, het ontstaan van het project, hun drijfveer, hun passie 
én over de toekomstplannen. Nu, anderhalf jaar na de ramp, is er een hechte woongroep 
ontstaan met blije en hard studerende kinderen. Het verhaal wordt kracht bijgezet met korte, 
inspirerende filmpjes. De lezing over Birma maakt onderdeel uit van de serie verdiepings-
avonden die de parochie Berlicum-Middelrode organiseert onder de noemer ‘Omgekeerd 
Huisbezoek’. Tijdens de avonden komen parochianen aan het woord die zich vrijwillig en met 
heel hun hart inzetten voor de samenleving op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal 
niveau. De nadruk ligt op informatieoverdracht en niet op sponsoringwerving. Daarvoor heeft 
World Child Care inmiddels een goed netwerk opgebouwd. Aanmelden voor de lezing op 
woensdag 10 februari is niet nodig en aan uw komst zijn geen kosten verbonden. Kom ook 
kijken en luisteren, en laat u inspireren door dit goede werk. 
 
Vergeten kinderen in een vergeten land 
De lezing over Birma heeft als titel meegekregen ‘Vergeten kinderen in een vergeten land’. 
Dat is niet voor niets. De afgelopen twee weken beheerste de natuurramp in Haïti de media. 
Logisch bij een ramp van deze omvang. Maar liefst 1,5 miljoen mensen zijn dakloos geworden 
en er zijn zeker 150.000 doden. Overal ter wereld wordt geld ingezameld en de noodhulp is 
inmiddels goed op gang gekomen. Geweldig, want de bevolking van deze eilandstaat kan én 
mag niet in de steek gelaten worden. Zo anders was dat na de Cycloon ‘Nargis’, die in mei 
2008 het zuiden van Birma (Myanmar) trof. De getallen van de daklozen en doden komen 
overeen met die van de aardbeving in Haïti. Het grote verschil is dat het militaire regime van 
Myanmar de bevolking in de deltaregio volledig aan haar lot heeft overgelaten en geen 
buitenlandse steun toeliet. Tot op de dag van vandaag zijn de rijstvelden vrijwel onbewerkbaar 
door de enorme vloedgolf zout water. De tienduizenden kinderen die wees zijn geworden, 
werden direct na de ramp in kampen gestopt. Daar klommen ’s nachts mannen over het hek 
die deze kinderen roofden voor prostitutie en kinderarbeid in Laos, Thailand en Cambodja. 
Boeddhistische monniken en nonnen die daar lucht van kregen, hebben veel van deze 
weeskinderen uit deze kampen gehaald en ondergebracht in hun kloosters. Daar krijgen de 
kinderen nu te eten en gratis onderwijs. Zo ook op de Phaung Daw Oo High School in de 
miljoenenstad Mandalay. Dat is een door Boeddhistische monniken geleide school, waar elke 
dag 7000 kinderen gratis onderwijs genieten. 1500 kinderen wonen permanent op het 
schoolterrein in diverse woongroepen. Zoals u reeds in de inleiding kon lezen hebben ruim 
honderd weeskinderen dankzij de steun van stichting World Child Care uit Berlicum een eigen 
plek gekregen op deze school. De stichting heeft twee huizen kunnen aankopen en steunt de 
school en haar woongroepen met elementaire zaken, zoals dekens, matrasjes, kleding, 
schoolspullen en eten. Goed en inspirerend vrijwilligerswerk, waar we u graag deelgenoot van 
maken op woensdag 10 februari! 


