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Dierbare missievrienden,
De voorbereidingen voor de Regionale Startdag van Vastenactie Bisdom
Roermond zijn in volle gang. Vol enthousiasme is de nieuwe campagne
over landrechten tot stand gekomen en wordt het nieuwe programma
ingericht. Het voelt goed, maar tegelijkertijd ook vreemd. We komen uit
een lange periode van afstand houden en afstand nemen. Toen we de
draad weer beetje bij beetje mochten oppakken, groeide de hoop. De
hoop om mensen weer te mogen ontmoeten, om elkaar weer te kunnen
inspireren en om elkaar tot steun te zijn. Eerst licht aarzelend, maar
inmiddels durven we deur weer voor elkaar open te zetten.
Afgelopen zomer zag ik de replica van de ark van Noach in de haven van
Vlissingen liggen. De aanblik van dit gesloten gevaarte voerde me in
gedachten naar Noachs lockdown. Zij verbleven maandenlang in totale
afzondering. Velen van u hebben de afgelopen tijd diezelfde afzondering
ervaren. Toen God Noach aanspoorde weer naar buiten te gaan, moet er
toch ook bij zijn gezin, naast vreugde, enige aarzeling zijn geweest. De
veilige ark verlaten en weer voeten op aarde zetten. Weliswaar een nieuw
begin, maar er lagen vele zorgen en verdriet achter hen.
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Dierbare missievrienden, ik hoop van harte dat het ook voor ons een
nieuw begin mag zijn. Dat we elkaar weer gaan ontmoeten en samen
mogen verwerken wat de afgelopen periode met ons gedaan heeft. Ook de
tijd die voor ons ligt zal zijn eigen uitdagingen kennen. Laten we samen de
hoop vasthouden. Net zoals ten tijde van Noach is ons vaarwater woelig,
maar onze koers is nog steeds helder. Elke regenboog herinnert ons aan
het verbond dat God met de mensen gesloten heeft.

missielanden te

Elianne van den Heuvel,
directeur Missiebureau

E: info@missiebureau.nl

ondersteunen in de ruimste
zin van het woord.
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond
T: (0475) 38 68 80
W: www.missiebureau.nl
NL27 INGB 0001 04 50 00
NL11 RABO 0144 10 14 08
RSIN (ANBI):
002 97 83 50
ISSN: 1567-1305
Donateurs ontvangen
MISSION gratis

Foto Ben Mack			

Het thema van de Vastenactie 2022 is landrechten.
Een thema met meerdere aspecten. Veel mensen,
behorende tot inheemse volkeren, delven vaak het
onderspit tegenover overheden en grote bedrijven
die hun kostbare grond opeisen, met desastreuze
gevolgen voor hun welzijn. Collega Vastenactie
Margot de Zeeuw woonde op 26 april een
indrukwekkend online seminar bij over het thema,
waarin vier inheemse vrouwen hun persoonlijke
ervaringen deelden.
Tijdens de VN vergadering van het Forum voor
Inheemse Volken organiseerde een aantal
organisaties op 26 april een online seminar over
de grote impact van nationale overheden en de
wereldmarkt op de landrechten en het leven van
inheemse volken. Maar liefst 370 miljoen mensen
horen tot een inheems volk en ze bewonen meer
dan 20% van het aardoppervlak. Toch worden hun
rechten vaak met voeten getreden als hun grond
wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden,
reden voor de Verenigde Naties om in 2007 een
Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken op
te stellen. Die werd met een overgrote meerderheid
van stemmen aangenomen. De volgende stap had
moeten zijn dat nationale overheden de
uitgangspunten in de Verklaring opnemen in hun
nationale beleid, maar helaas blijkt de praktijk
weerbarstig en worden dagelijks mensenrechten
grof geschonden.
De vier inheemse vrouwen gaven tijdens het
seminar een indrukwekkende getuigenis van de
enorme impact die de grote bedrijven en
overheden hebben op hun gemeenschappen, hun
land en hun leven. Esther uit West-Papoea: ‘Als
inheemse volken beschouwen we het land waar
we leven als onze Moeder, omdat de natuur – land,
water en wouden – het centrum van ons universum
vormt en onze identiteit vormgeeft. De natuur is het
centrum van onze kennis en wijsheid en de
belangrijkste bron voor ons overleven.’ Ze legt
helder uit dat haar volk niet tegen ontwikkeling is,
maar zich wel verzet tegen uitbuiting en plundering
van de aarde: ‘We vinden dat we ontwikkeling
nodig hebben, maar geen destructieve ontwikkeling,
die geen rekening houdt met duurzaamheid en het
overleven van onze planeet. Ons aanhoudende
verzet tegen monocultuur plantages, mijnindustrie
en een inhalige overheid vormt een bedreiging voor
investeerders en overheid. Nu zorgt een speciale

wet ervoor dat de overheid controle over ons land
heeft en dat ons verzet geen wettige grondslag
heeft. De dreiging daarvan voelen we diep.
Onderzoek heeft uitgewezen dat bijna anderhalf
miljoen hectare oerwoud dat aan inheemse
papoea’s toebehoorde door de overheid aan grote
palmoliebedrijven is toegewezen. Daarnaast is nog
anderhalf miljoen hectare van inheemse mensen
afgenomen door fraude, intimidatie en andere
lafhartige methodes. Bovendien zijn belangrijke
passages over milieubescherming uit de wet
verdwenen.’
De verhalen van die middag maken pijnlijk duidelijk
dat lang niet iedereen profiteert van economische
ontwikkeling en grootschalige voedselproductie.
Integendeel. We gaan de komende maanden meer
aandacht besteden aan dit belangrijke onderwerp
en op zoek naar manieren om welvaart eerlijker te
verdelen.
(Margot de Zeeuw - hoofd communicatie Vastenactie)

Regionale startdag Vastenactie
Bisdom Roermond
Dit jaar organiseren we weer een regionale startdag
waar u alle informatie ontvangt over de
Vastenactiecampagne 2022. We belichten het
landrechtenthema van verschillende kanten en we
gaan met elkaar in gesprek over hoe we
campagne-ideeën uit de coronatijd verder kunnen
gebruiken. Ook kunt u alle beschikbare
campagnematerialen bekijken.
Deze dag zal plaatsvinden op zaterdag 20
november. Locatie: ‘t Paradies, Munsterstraat 61 in
Roermond.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Mochten
er door nieuwe coronamaatregelen wijzigingen in
het programma zijn dan ontvangt u hierover
bericht of kijk op de website voor de laatste stand
van zaken. In verband met de coronamaatregelen
vinden de startdagen plaats in ruime zalen.
Aanmelden bij: info@missiebureau.nl (graag vóór
9 november). Mocht u deze nieuwsbrief pas later
lezen, neem dan even contact met ons op.

THEMA VASTENACTIE 2022
LANDRECHTEN
De diepe verbondenheid van
inheemse volken met hun land

BIJBELLESSEN IN
CHIPITA, MALAWI

d) het verbeteren van evangelisatie- en
communicatie vaardigheden.
‘Het begin is gemaakt. De 79 leiders zullen op hun
beurt de gemeenschappen in trekken en een
boodschap van liefde en zorg voor elkaar
verspreiden in plaats van angst en uitsluiting’, aldus
Bisschop Mtumuka.

Vers drinkwater voor school
in Nakirebe
Bijeenkomst in Kapoka Zone, Chipita

Het Missiebureau ondersteunt de katholieke kerk
in Malawi in haar pastorale werk, onder meer door
bijdragen in de opleiding van leken.
Bisschop Martin Anwel Mtumuka schrijft ons: ‘de
priesters in Malawi hebben hun handen vol. In het
bisdom Karonga worden de 65.000
katholieken bediend door maar 14 priesters. Zij
moeten enorme afstanden afleggen om de
gelovigen te bereiken. In het regenseizoen is het nog
moeilijker om door bergachtig gebied te reizen. Om
maar een voorbeeld te noemen: het meest dichtbije
gebedscentrum ligt zelfs nog op 45 km van de St.
Paul II parochie. Het spreekt van zelf dat de zielzorg
op deze manier niet intensief genoeg kan zijn. De
traditionele praktijken en het geloof aan hekserij
zijn ook onder katholieken nog wijd verbreid. Het is
hier dan ook heel erg belangrijk om het katholieke
geloof onder de gedoopten te versterken.’
Hij is dan ook blij met het initiatief van Fr. Thomas
Gondwe van de St. Paul II parish in Chipita om
bijbellessen aan de leiders van kleine christelijke
gemeenschappen aan te bieden.
‘We zien dat de bijbel vaak verkeerd geïnterpreteerd
wordt. Zo worden slachtoffers van Aids/HIV en ook
COVID-19 bespot, gekastijd en gestigmatiseerd.Hun
ziekte wordt, zelfs door kerkleiders, als
persoonlijke straf van God beschouwd. Deze
gedachten zijn verwerpelijk en onchristelijk.’
In juli 2021 vonden de eerste bijeenkomsten
onder de plaatselijk geldende COVID-19
maatregelen plaats. De volgende doelen stonden op
elke bijeenkomst centraal:
a) het bijbrengen van bijbel basiskennis aan 79
leiders van de lokale christelijke gemeenschappen
b) het uitroeien van misinterpretaties
c) het ontwikkelingen van leiderschap

Archbishop Kiwanuka Primary School in Nakirebe

Voor een basisschool in Nakirebe in Oeganda was
vers drinkwater nodig. Uw hulp maakte dit
mogelijk!
De Archbishop Kiwanuka Primary School werd in
1960 opgericht in de Katende parochie met als doel
een basisopleiding voor de plattelandskinderen te verzorgen.
Voor deze kinderen is dit de enige mogelijkheid om
naar school te gaan. Veel inwoners van de streek
werken op het land, zijn arm en vaak nog
analfabeet. De vruchten van de school zijn
zichtbaar: het analfabetisme neemt af. Duidelijk is
dat onderwijs de sleutel is tot een betere toekomst.

Een hartelijke groet en dankuwel van de schoolkinderen

Er was echter een probleem. De school beschikte
over twee ondergrondse waterputten die scheuren
en lekken vertoonden. Ook een derde,
bovengrondse metalen, tank was volledig verroest
en kon niet meer gebruikt worden. De
watervoorziening voor de hele school en voor de
mensen uit de omgeving, was niet veilig. De
kinderen liepen systematisch, elke dag, naar andere
putten om water te halen.
Dankzij uw bijdragen konden twee nieuwe
watertanks gekocht en geïnstalleerd worden.

Gezonde start voor moeder en kind
Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook
dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de
campagne in het teken van zorg voor moeder en
kind rondom de zwangerschap.
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor
moeders en jonge kinderen: in 2019 was de
kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij
moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer
dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus
enorm deze kwetsbare groep te steunen met
concrete hulp en dat geeft hoop!

De nieuwe watertanks zijn gearriveerd. Vele handen maken licht werk!

Dromen en veranderen
met Paus Franciscus

Een tijd van crisis en verandering is een goed
moment om onze waarden scherp te stellen.
Paus Franciscus houdt een krachtig pleidooi om als
betere mensen en een betere wereld uit de
huidige crisis te komen. Hij wil u helpen om de echte
problemen in de wereld onder ogen te zien, om te
onderscheiden wat belangrijk is en om uw waarden
in de wereld te realiseren. Nu is de goede tijd om te
dromen van een andere en betere wereld.
In een onlinecursus leert u stapsgewijs hopen op de
manier van paus Franciscus. Schrijf u gratis in via:
https://www.kerknet.be/kerknet-academie/cursus/
dromen-en-veranderen-met-paus-franciscus-schrijfje-gratis

Onvoldoende toegang tot zorg
Maar nog altijd halen er jaarlijks ongeveer 5,2
miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet door
bijvoorbeeld malaria of diarree en overlijdt er
iedere twee minuten een moeder in het kraambed.
Wereldwijd hebben miljoenen vrouwen nog altijd
onvoldoende toegang tot goede zorg.
Hoe helpt Adventsactie?
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich
richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en
kind rondom de zwangerschap en de periode erna.
Zo steunen we in Somalië een gezondheidscentrum
dat aanstaande moeders professionele
geboortezorg biedt. In El Salvador steunen we een
ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze goed voor
hun kinderen kunnen zorgen. In Gaza steunen we
een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt
voor wie de medische post te ver weg is en in
Zimbabwe steunen we een opvanghuis bij een
kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun
echtgenoot daar veilig de bevalling kunnen
afwachten.

