In de weken voor Kerstmis houden de kerken traditioneel een adventsactie om overal in de wereld
mensen te helpen hun levensomstandigheden te verbeteren. Hieronder zijn de projecten omschreven,
die door ons bisdom dit jaar zijn geadopteerd.
Bethlehem (€ 70.000)
In veel gezinnen in de Westelijke Jordaanoever is de vader werkloos of afwezig. Daardoor is er alleen
geld voor de basisbehoeften en kunnen ze het onderhoud van hun huisje niet betalen. Vooral kinderen
zijn hier slachtoffer van, want het heeft een grote invloed op hun ontwikkeling. Ze komen vaak ook in
armoede en werkloosheid terecht. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem knapt de huisjes
op van 45 arme gezinnen in Bethlehem en Oost-Jeruzalem. Gezinnen met jonge kinderen en zonder
vader krijgen voorrang. Zo krijgen ook zij een veilig thuis.
Rwanda (€ 70.000)
De organisatie CECYDAR helpt al 23 jaar straatkinderen in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Ze
vangen de kinderen op, maar hun doel is dat de kinderen terug naar huis kunnen. Daarom helpen ze de
kinderen om te herstellen van hun tijd op straat. Ze krijgen in het centrum kleding, medische zorg,
gaan naar school en hebben contact met een psycholoog. De kinderen worden in drie fasen geholpen,
om de overgang niet te abrupt te maken. In de laatste fase kunnen de kinderen naar huis en wordt het
gezin begeleid.
Congo (€ 40.000)
De Democratische Republiek Congo is een van de armste landen ter wereld. Jonge alleenstaande, vaak
ongeschoolde, moeders lijden erg onder het gebrek aan sociale zekerheid. Het lukt hen zelfs niet om te
voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. Omdat onderwijs ontwikkelingskansen schept,
organiseren de paters redemptoristen cursussen ‘snit en naad’, gecombineerd met alfabetisering,
beginselen van bedrijfsbeheer, opleiding in landbouwtechnieken en levensbeschouwing. De vrouwen
kunnen daardoor een eigen zaak opstarten en hun gezinnen onderhouden. Met de steun van
Adventsactie 2016 kunnen de bestaande projecten verduurzaamd worden en verkooppunten opgezet
worden.

In onze Geloofsgemeenschap staan wij wekelijks stil bij deze acties tijdens de vieringen. Op
Kerstavond houden we de grote inzameling voor de Adventsactie. In het Kerstnummer van ‘Rond de
Lindense Toren’ komen wij hierop terug.
De Contactgroep heilige Lambertus Linden

