María Julia uit Tabanco in Peru, werkte
vroeger als huishoudelijke hulp. Nu runt ze
een succesvol bedrijf. Samen met haar man
onderhoudt ze haar eigen gezin, daarnaast
kan ze nu ook haar ouders en jongere broer
financieel steunen. María leidt een collectief
van vijftien vrouwelijke ondernemers die
gezamenlijk honing en johannesbrood
produceren. Via het CARE-programma ‘Women
in Enterprise’ volgden María en haar partners
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ondernemerstrainingen. “Onze verpakkingen
zijn nu beter, we verkopen meer online en
ik heb meer zelfvertrouwen gekregen”, zegt
María. “Ik was vroeger verlegen. Nu leid ik een
bedrijf, heb ik meerdere bestuursfuncties en
vertegenwoordig ik vrouwelijke imkers in Peru.”

“Nu vertegenwoordig
ik vrouwelijke Imkers
in Peru”.
Mohammed Saleh Al-Ribai uit Zuid-Jemen, nam deel
aan een van de CARE cash-projecten. Hij ontving
tijdelijk een maandelijks geldbedrag voor het werk dat
hij verrichtte. Daarmee kon hij niet alleen zijn gezin
onderhouden, maar ook een latrine bouwen naast zijn
huis. Als jonge man werd Mohammed door een giftige
slang gebeten, waardoor zijn been geamputeerd
moest worden. “Als we toen een latrine hadden gehad,
was ik mijn been nu niet kwijt”, vertelt Mohammed.
De financiële ondersteuning heeft veel betekend
voor Mohammed en zijn gezin. “Het gaf ons weer
een gevoel van waardigheid en zicht op een betere
toekomst. Ik kan mijn gezin nu drie keer per dag te
eten geven en mijn dochter kan weer naar school.”
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Resultaten 2019-2020
CARE Nederland
In 2019-2020 bereikten we
3.081.502 mensen in 28 landen.
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Van iedere euro die we uitgaven in 2019-2020 ging 93 cent naar onze projecten.
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