
   

 

 

 

 

 

 

 

 

De kruidnoten komen er weer aan!!!  
Uw kind krijgt bestelformulieren/zakken kruidnoten mee voor de kruidnotenactie van 
ZOA.  
We vinden het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van het doel waarvoor zij zich 
inzetten en dat ze zich realiseren dat zij het in vergelijking met andere kinderen vaak 
zoveel beter hebben. Daarom hebben de kinderen een gastles gehad.  
De kinderen gaan op pad om aan bekenden te vragen of zij één of meerdere zakken 
kruidnoten willen kopen. Het aantal verkochte zakken wordt op de bijgevoegde lijst 
ingevuld, met het bedrag.  
 
Voor vrijdag 1 november a.s. leveren de kinderen de formulieren en het geld in bij de 
leerkracht. Vanuit school wordt het totaalbedrag overgemaakt aan ZOA. Van iedere 
verkochte zak komt € 1,00 ten goede aan het werk van ZOA.  
 
Namens ZOA-Vluchtelingenzorg en het team,  
Hermien van Laar-Bakker 
 
 
Ps: kijk voor meer informatie op www.kruidnotenactie.nl 
Algemene informatie over ZOA  
Wij bieden HULP aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend 
conflict.  
Wij dragen bij aan een nieuw perspectief van HOOP waarin mensen in waardigheid en 
onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Samen met de getroffen 
gemeenschappen werken wij aan verder HERSTEL totdat zij weer in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien.  
ZOA werkt in Afrika en Azië voor:  
- vluchtelingen (mensen die een landsgrens passeren op hun vlucht),  
- intern ontheemden (mensen die in eigen land op de vlucht geslagen zijn) en  
- ’returnees’ (vluchtelingen of ontheemden die terugkeren naar hun oorspronkelijke 
woonplaatsen).  
Wij bieden noodhulp en ondersteunen tijdens de wederopbouw en werken daarin samen 
met de lokale bevolking. Na een ramp of gewapend conflict zijn veel zichtbare dingen 
verwoest; bijvoorbeeld huizen, wegen, scholen en de watervoorziening. ZOA assisteert 
bij het herstel hiervan. Daarnaast hebben rampen en conflicten ook veel ‘onzichtbare’ 
gevolgen. Veel mensen hebben familie verloren, soms raken mensen ernstig 
getraumatiseerd door verschrikkelijke gebeurtenissen. De sociale structuren zijn vaak 
geschonden en er bestaat nauwelijks meer een functionerende gemeenschap waarin 
mensen en kinderen hun eigen plek hebben.  
ZOA wil in een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen bijdragen aan tekenen 
van hoop en herstel. ZOA handelt naar en draagt bij aan het Bijbels perspectief van Gods 
koninkrijk, dat verzoening en herstel in volle glorie zal brengen.  
In onze hulpverlening werken we vooral in de volgende sectoren:  
- gezond drinkwater en sanitaire voorzieningen  
- landbouw  
- voedselzekerheid en levensonderhoud  
- onderwijs  
- opbouw van gemeenschappen  
- bouw en herstel van infrastructuur  
- versterking van lokale organisaties en overheden  
- gezondheidszorg.  
Binnen onze programma’s besteden we zoveel mogelijk aandacht aan vredesopbouw en 
de positie van vrouwen en meisjes. 


