
 

Dit is een bijlage bij het kerkenpakket van de extra Micha Zondag 2020, ‘Stilgezet. En hoe nu verder?’ 
 

‘Als ik niet werk, hebben mijn kinderen geen eten’  
 
Ze is 22 jaar en brengt drie kinderen groot. Dat doet ze alleen, 
een partner is niet in beeld. Haar naam is Kirian. Zes dagen per 
week verkoopt ze fruitcocktails en geschild fruit. Van dat 
schamele inkomen, betaalt ze de huur, eten, kleding, de 
doktersrekening en alle andere kosten die het leven brengt. 
Kirian knoopt de eindjes aan elkaar. En dan… is er opeens een 
lockdown. COVID-19 eist zijn tol.  
 
Kirian: “Als ik thuisblijf en mijn fruit niet verkoop, is er geen geld en kan ik mijn kinderen niet te eten 
geven. Maar door de lockdown verkoop ik minder en is mijn inkomen nog lager dan normaal. Dat is 
een probleem. Helemaal omdat de voedselprijzen zijn gestegen. Eerst was er te weinig eten te koop, 
want iedereen ging hamsteren. Rijst was bijvoorbeeld uitverkocht. Als ik nu rijst wil kopen, betaal ik 
geen $0.50, maar $0.75 voor een pond. Dat is niet te doen voor mij!” Het zoontje van Kirian, Adonay, 
gaat naar het Compassion-project ‘Seeds of Hope’ (red. Zaadjes van Hoop) van de lokale kerk in het 
dorp.  
 
Via het Compassion-project ontvangt Kirian voor haar gezin een volle tas met boodschappen. Kirian: 
“Dit noodpakket, de instructies en de huisbezoeken helpen mijn gezin om in deze crisis te overleven. 
Ik wil tegen de sponsors zeggen: ‘dank je wel’. Zonder uw steun zou deze hulp niet mogelijk zijn. 
Moge God u zegenen, voor u zorgen en u beschermen. Verlies uw geloof niet, want God kan ons 
helpen als we Hem vertrouwen in deze situatie.”  
 
>> Lees hier het hele verhaal 
 
 

AANBEVELING COLLECTE  

Wereldwijde kerk biedt hulp  

Meer dan ooit is Compassion dankbaar voor de lokale kerken waarmee ze samenwerken. Zij kennen 

als geen ander de nood van de gezinnen in de gemeenschap en bieden hulp. Als wereldwijde kerk 

staan we om hen heen. Met een bijdrage aan COVID-19 noodhulp worden gezinnen via de lokale 

kerk voorzien van voeding, schoon water, medicatie, hygiënekits of andere dagelijkse 

benodigdheden.  

www.compassion.nl/corona 
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