Bring them back together
CONO Kaasmakers steunt Serious Request met Serious Cheese
3FM Serious Request haalt dit jaar geld op om ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd
zijn meer dan 4 miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. Vooral in
conflictgebieden zoals in Nigeria en Democratische Republiek Congo, maar ook na
natuurrampen zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van
hun ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van de actie sporen Rode Kruishulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact met de ouders en brengen hen
weer samen.
Feiten
•

Er zijn meer dan 1 miljoen vermiste personen geregistreerd bij het Rode Kruis. De
meeste mensen worden gezocht door meer dan drie familieleden. Dat betekent dat
wereldwijd zo’n 4 miljoen ouders en kinderen elkaar kwijt zijn.

•

De afgelopen twee jaar zijn er ruim 30.000 opsporingsverzoeken geregistreerd bij het
Rode Kruis, waarvan 9.000 kinderen.

•

Het aantal opsporingsverzoeken voor kinderen is de afgelopen jaren met ruim 20
procent toegenomen. Dit komt onder andere door het groeiend aantal mensen dat op
de vlucht is en door de toename van het aantal oorlogen en (natuur)rampen.

•

Het komt vaak voor dat familieleden elkaar op de vlucht kwijtraken. Wereldwijd zijn er
65 miljoen mensen die hun huis achter moeten laten. Dat zijn 24 mensen per minuut.
Meer dan de helft daarvan is jonger dan 18 jaar. Dat betekent dat zo’n 12 kinderen
per minuut hun huis moeten uitvluchten.

Dit kan het Rode Kruis doen met uw bijdrage
•

Voor 3 euro kan een kind via het Rode Kruis een bericht naar zijn of haar familie
sturen.

•

Voor 5 euro kan een kind contact opnemen met zijn of haar familie.

•

Voor 50 euro wordt een kind dat vermist was, voorbereid op zijn of haar terugkeer
naar huis. Dit wordt o.a. gedaan door het verlenen van een starterskapitaal of –kit dat
zijn of haar leven helpt op te bouwen.

•

Voor 300 euro kan het Rode Kruis een kind terugbrengen naar zijn familie, ook als
het kind in een heel ander gebied of land gevonden is.

Wij willen graag ons steentje bijdragen om de wereld een beetje beter te maken! Daarom
ook dit jaar weer ‘Serious Cheese’.
Het doel is dat van elke kilo kaas € 1,- naar Serious Request gaat. Dat is een kleine bijdrage
voor een big smile!
Gaan we samen de uitdaging aan?
Meer informatie, informeer bij uw kaashandelaar!

