
 
 

 

 

  Ware Godsdienst is omzien naar wezen en weduwen in hun benauwdheid - Jacobus 1:27 

 
Baby’s te koop  
In januari 2013 was een filmploeg in India om 
een documentaire te maken over ons werk voor 
de weeskinderen. Ze hadden al veel heftige 
verhalen gehoord over baby’s die worden 
verkocht voor hun organen, de slavernij en 
bloedoffers. Met die verhalen nog vers in hun 
geheugen kregen ze die dag dit meisje (zie foto) 
te koop aangeboden voor 1500 roepies (€ 25,-). 
Natuurlijk hebben ze het kind niet gekocht, maar als wij deze meisjes vandaag niet helpen, worden ze 
morgen verkocht om te worden geofferd of te werken in de prostitutie.  

Toen ik in november 2012 in India was, las ik in de krant hoe een vrouw een baby te koop aanbood voor 
150 roepies (€ 2,50). De politieman die haar aanhield vroeg waarom ze haar kind verkocht. Ze zei: “Dat is 
mijn kind niet! Ik steel ze wel vaker uit het centrum voor achtergelaten babymeisjes en dan verkoop ik ze 
om eten te kunnen kopen”. Zo worden er wel honderden babymeisjes door hun moeders in het ziekenhuis 
achtergelaten. En dan hebben die nog geluk dat ze niet gelijk door hun ouders zijn vermoord, want dat 
gebeurt nog vaker. “Helaas leven deze kleintjes in erbarmelijke omstandigheden. Er is nauwelijks toezicht 
op deze kinderen” aldus arts Nancy Lazarus. “Heel vaak lopen ze daarom weg en leiden dan een zwervend 
bestaan op straat.” aldus Nancy.  

Feit is echter dat alle straatkinderen binnen drie jaar sterven van de honger, door onderkoeling, door 
dronken chauffeurs, rabiës of orgaan-criminelen. Helaas kunnen we voor deze slachtoffertjes niets meer 
doen. Maar voor de honderden baby’s die in het ziekenhuis worden achtergelaten en de duizenden 
kinderen die op straat belanden is er nog hoop. Tenminste..., als wij ons over hen ontfermen. Dat is dan 
ook precies de reden dat wij dit werk doen, want niets doen is geen optie! En we hebben een prachtig 
plan bedacht om nu juist deze kinderen een hoopvolle toekomst te bieden.  

 
Abba Family Homes  
We plaatsen het kind in een adoptiegezin 
dat we een stukje land in bruikleen geven 
om er gewassen op te verbouwen om 
daarmee een eigen bestaan op te bouwen. 
Zo krijgt dit kind een familie en die familie 
een hoopvolle toekomt. Twee vliegen in 
één klap dus! 

Geef een kind een familie en die familie een hoopvolle toekomst! 

Omdat de adoptie-ouders zelf ook een bijdrage leveren voor hun adoptiekind, kan het sponsorgeld 
omlaag en na 10 jaar is het gezin zelfstandig. Na verloop van tijd kan het gezin dan zelf het stukje land 
kopen en ontsnapt het aan de uitzichtloze cyclus van armoede en krijgt het een hoopvolle toekomst. 
Naast het voordeel voor deze familie, kunnen wij na afloop (met de opbrengst van de verkoop aan het 
inmiddels zelfvoorzienende gezin) een nieuw stukje land kopen en in bruikleen geven aan een ander 
adoptie-echtpaar. Dit plan biedt dus veel voordelen aan alle betrokkenen:  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De voordelen voor het kind 
 Het kind ontsnapt aan de dood of aan een leven van armoede, bedelen, prostitutie, etc. 
 Het kind zal opgroeien in een liefdevol gezin met een vader en moeder. 
 Het kind heeft een natuurlijke overgang naar een zelfstandig leven als volwassene. 
De voordelen voor de adoptie-ouders 
 Ze ontsnappen aan de armoede en ontvangen status en waardigheid in de samenleving. 
 Ze verdienen hun eigen inkomsten waardoor ze na verloop van tijd zelfstandig worden. 
 Na afloop van de bruikleen-periode van het land, zijn ze in staat om hun eigen land te kopen. 
De voordelen voor de sponsor-ouders 
 Hun sponsor-kind groeit op in een warm nest, met een papa en mama. 
 Het is goedkoper voor sponsors en de looptijd is ook korter (10 jaar). 
 Ook mensen met een kleinere beurs kunnen nu makkelijker een kind sponsoren. 
De voordelen voor onze organisaties 
 Omdat het goedkoper is voor de sponsors kunnen we meer kinderen helpen. 
 Het land kan opnieuw gebruikt worden voor een ander adoptiegezin. 
 We hebben met dit plan een grotere kans om steun te krijgen van donor-organisaties. 
 
Zoals u ziet heeft dit plan veel voordelen voor het kind en ook voor de familie die aan de armoede 
ontsnapt. Bovendien is het goedkoper en efficiënter, waardoor we nog meer kinderen kunnen helpen. 
Maar om deze droom te verwezenlijken, zoeken we partners die ons financieel willen steunen.  
Samen mogen we deze wereld tot een betere plaats maken voor wezen en armen.                       

Wist u dat er in India alleen al 60 miljoen kinderen worden verhandeld ?  
Wist u dat elk kind dat in India op straat beland binnen drie jaar sterft ? 
Wist u dat er in India miljoenen babymeisjes worden vermoord ? 
Wist u dat er in India kinderen worden verminkt en gedwongen om te bedelen ? 
Wist u dat er in India straatkinderen worden vermoord voor orgaandonaties ? 
 
Kunnen wij iets doen aan deze schrijnende nood? 
Jazeker! Als we ons best doen, kunnen we samen veel bereiken. U kunt al een kind sponsoren in het 
‘Abba Family Home” project voor € 12,50 p.m. Dat is € 0,41 per dag. Voor 41 cent per dag bent u de 
held die een kind weer toekomst biedt. Wees die held en geef u snel op via: www.abbachildcare.org  
Tevens vindt u op onze site uitgebreide informatie over ons werk.   
 
Doe mee en steun ons werk!  
Abba Child Care International 
Boomkleverlaan 263,  3893-JW,  Zeewolde 
Tel:  +31-85-1043413  
Mail: info@abbachildcare.org 
Site: www.abbachildcare.org 

Bankgegevens*  
ING Reknr: 589.29.86 
BIC: INGBNL2A -  IBAN: NL85INGB0005892986  
*Abba Child Care heeft een ANBI status,  
  waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.  
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