
Elk kind heeft recht op onderwijs 

- én op voldoende voedsel

Een eenvoudige manier om honger op te lossen die werkt!



● Extreme armoede treft miljoenen kinderen over de hele wereld

● Gebrek aan voedzaam eten is voor veel kinderen de reden dat ze niet naar school gaan

● Ze hebben honger, voelen zich niet goed en moeten toch proberen aan eten te komen

● Daardoor krijgen ze geen onderwijs en ook geen kans op een beter toekomst

59 miljoen kinderen gaan niet naar school 

vanwege armoede

en daardoor blijven ze waarschijnlijk hun hele leven arm 

en hun kinderen ook ....

Het probleem



De resultaten van deze simpele aanpak zijn indrukwekkend:

● Het aantal kinderen dat naar school gaat neemt snel en blijvend toe

● Hun schoolprestaties gaan duidelijk omhoog

● Door het lokaal inkopen van voedsel wordt de lokale economie gesteund

● De lokale samenleving werkt enthousiast mee en dragen zelf bij aan het oplossen van het 

probleem

Zie voor meer informatie ook ons impact assessment rapport: 

https://www.marysmeals.nl/wat-we-doen/de-impact-van-ons-werk/

Mary's Meals oplossing:

● 1 goede maaltijd per dag op school

● Langdurige hulp waar het meest nodig is

en dat voor slechts € 15,60 euro per kind per jaar!

Onze oplossing en het resultaat



Hoe wij werken

Wij selecteren scholen in de meest 

arme gebieden waar extreme honger is 

en weinig kinderen naar school gaan.

Met ontvangen donaties leveren 

wij voedsel, kookfaciliteiten, 

kookgerei, training voor 

vrijwilligers en wij begeleiden elk 

project.

Lokale vrijwilligers begeleiden de 

projecten en leveren de voorraden af.

Kinderen hebben minder honger en 

meer kinderen gaan naar school. Hun 

gezondheid en welzijn verbeteren.

Kinderen worden ondersteund 

om de basis school helemaal 

te doorlopen.

Lokale steun voor onderwijs aan kinderen 

groeit, de lokale economie krijgt een 

boost, en regeringen steunen de 

projecten en zetten zelf ook meer 

effectieve schoolmaaltijd programma's op.



 Opgericht in Schotland in 2002

 Actief in 14 landen op 5 continenten (o.a. Malawi, Liberia, 

Haïti, India, Ecuador en Roemenië)

 In Malawi op bijna 30% van de basisscholen 

 Hulp aan Syrische vluchtelingkinderen in Libanon (2016)

 Kosten per kind en per schooljaar slechts €15,60

 Oprichter Magnus MacFarlane-Barrow verkozen tot     

CNN Hero 2010 en op Times 100 lijst 2015

 MM-UK voor ₤ 5 miljoen gesponserd door overheid

Mary's Meals geeft nu elke schooldag  1.18 miljoen van 

de armste kinderen ter wereld te eten. 

Highlights



Mary's Meals NL 

Wij zijn actief sinds 2011

● 2015: sponsering van 4345 leerlingen op 7 scholen

● 2016: sponsering van 7957 leerlingen op 14 scholen

● 2017: sponsering van 10.000 leerlingen op 14+ scholen 

(ons doel)

Elk kind verdient voldoende te eten en onderwijs!

Daarom willen wij onze huidige scholen blijven steunen en 

verder uitbreiden. 

En daar hebben wij de steun van mensen met een groot hart 

voor nodig! 

Voor persoonlijke verhalen van kinderen werelwijd zie:

www.marysmeals.nl/wat-we-doen/verhalen-van-kinderen

www.marysmeals.nl/wat-we-doen/verhalen-van-kinderen


Kinderen voor kinderen

Over de hele wereld zamelen kinderen en scholen geld in om via Mary's Meals 

andere kinderen hoop op een betere toekomst te geven. 

Doet u ook mee?

Kerstacties: verkoop en inzameling

Maaltijden op school

Sponsor acties: Charlie 

Doherty fietste 

honderden kilometers en 

haalde heel veel geld op 

Studentenacties Stenden Hogeschool



Beschikbaar materiaal

 Fondsenwerving informatie pakket  

 ideëen voor leuke en simpele acties voor scholen

 een stap voor stap uitleg hoe u het kunt aanpakken (incl. 

projectpagina en donaties)

 een lijst van beschikbare filmpjes en informatie 

 Spreekbeurtpakket over honger

 Eigen projectpagina

 Maak op onze website uw eigen project aan en hou de    

deelnemers op de hoogte 

 Promotiemateriaal

 Wij hebben films, T-shirts, flyers, posters, DVDs (Generation 

Hope + korte films, banners, het boek The Shed … en 

tafelkleden

Op onze website is allerlei informatie en tools beschikbaar waarmee u direct aan 

de gang kunt gaan. Ga naar:   

www.marysmeals.nl



www.marysmeals.nl

https://facebook.com/marysmealsNL

https://twitter.com/marysmealsNL

Doneren? Graag!

IBAN: NL13RABO0166273341

of www.marysmeals.nl/doneren (Credit Card)  

KvK: 53796217 ---- RSIN: 8510.21.578 

Contact

Mary's Meals Nederland 

ondersteuning voor scholen

Eveline Oranje

T: 06-82705705

E: eveline.oranje@marysmeals.org

Diana Vermeulen

E: diana.vermeulen@marysmeals.org

http://www.marysmeals.nl
https://facebook.com/marysmealsNL
https://twitter.com/marysmealsNL
https://www.marysmeals.nl/doneren


Bedankt!


