
De meeste mensen in Niger zijn moslim, ongeveer 90 
procent van alle inwoners. Er wonen ook christenen. In 
Nigeria is ongeveer de helft van de mensen christen en 
de andere helft is moslim. Het is niet altijd makkelijk 
om met zoveel verschillende mensen in vrede samen 
te leven. Jammer genoeg ontstaat er soms oorlog 
tussen verschillende groepen. Daardoor moeten mensen 
vluchten. Ook kinderen. Ze moeten alles achterlaten en 
komen vaak terecht in een vluchtelingenkamp waar ze in 
tenten of hutten moeten wonen.

Daarom proberen mensen van de kerk, zusters, pries-
ters, paters en bisschoppen om de mensen met elkaar 
te laten praten in plaats van te vechten. Zij willen vrede 
brengen. En als mensen dan toch moeten vluchten voor 
de oorlog of de honger dan zorgen zij dat er opvang is, 
eten en medicijnen. En dat de kinderen naar een school 
kunnen gaan. Ze helpen de mensen om de moed niet te 
verliezen. Ze geven hoop.
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In het westen van Afrika liggen veel verschil-
lende landen. In de Wereldmissiemaand 
kijken we naar een paar van die landen: Niger 
en Nigeria. Grote delen van Niger en Nigeria 
hebben een woestijnklimaat. Dat wil zeggen 
dat het er erg droog is en heet. Er valt maar 
weinig regen en daarom is het moeilijk om 
genoeg voedsel te verbouwen. Niger is een van 
de armste landen van de wereld.



Zuster Marie Catherine heeft een school 
opgericht. Ze vindt het heel belangrijk dat niet 
alleen de jongens naar school gaan, maar ook 
de meisjes. In Niger moeten meisjes soms al 
trouwen als ze pas negen jaar zijn. Dat vindt 
zuster Marie Catherine helemaal niet goed. 
Meisjes moeten een opleiding krijgen en een 
diploma halen. Dan kunnen ze later zelf hun 
geld verdienen. 

In Niger is het niet altijd veilig. In de pauze 
spelen de kinderen buiten. Maar er staat wel 
een groot hek om het terrein dat door soldaten 
wordt bewaakt. Elke morgen voordat de school 
begint, wordt de vlag van Niger gehesen op het 
schoolplein. Alle kinderen zingen samen het 
volkslied.

Voor de mensen die moesten vluchten voor de soldaten 
heeft bisschop Stephen in Yola in Nigeria op het terrein 
van de katholieke kerk een groot kamp opgericht. Daar 
wonen nu ongeveer 80 families, vooral moeders en 
kinderen. Ze wonen hier in tenten en hutten, totdat ze 
weer naar huis kunnen. Maar pas als het vechten is 
gestopt. De kinderen gaan naar 
school. Er wordt ook vaak muziek 
gemaakt, dat helpt om de moed 
niet te verliezen. Zuster Maria 
Vitalis gaat bij de mensen op 
bezoek, zodat de moeders en 
kinderen kunnen vertellen waar  
ze verdriet van hebben.

Zuster Marie 
Catherine in niger

Zuster Patience woont in Nigeria in de stad Jos. Zij gaat vaak 
op bezoek bij gezinnen in een arme wijk.  
Ze vertelt dat goede hygiëne belangrijk is. Vooral voor kleine 
kinderen. Er zijn vaak geen wc’s zoals wij die kennen. Het riool 
loopt gewoon door de straat. Zo kunnen er makkelijk ziektes 
ontstaan.

In de wijk is het vaak gevaarlijk. Zuster Patience zorgt dat 
christenen en moslims met elkaar gaan praten. En plannen 
maken om samen met elkaar in vrede te leven.

Zuster Patience in Nigeria

Bisschop Stephen 
en zuster Maria 
Vitalis in Nigeria

Gelukkig zijn de mensen 
die vrede brengen



Wat kun jij 
doen voor de 
kinderen in 
West-Afrika?

In het eerste weekend van 
oktober vieren we in de 
katholieke Kerk Wereldmissiedag 
van de kinderen.  
Dit jaar is dat op 3 en 4 oktober. 
Overal ter wereld helpen kinderen 
andere kinderen. Dat doen 
ze door van hun zakgeld een 
beetje opzij te leggen en in het 
spaarzakje van MISSIO te doen. 
Dat kun jij ook doen!  
Dit jaar helpen we de kinderen  
in West-Afrika. 

Kijk voor meer  
informatie over  

West-Afrika 
op onze website  

www.missiokids.nl
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help jij Mee?


