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Dierbare missievrienden,
We voelen bij tijd en wijle de behoefte om stil te staan bij wat er allemaal
de afgelopen maanden gebeurd is. Het wegvallen van geliefden, het
eenzaam lot van velen en een onzeker bestaan voor anderen, zorgden voor
veel verdriet in onze samenleving. We zagen momenten van bezinning
ontstaan: een zorgmedewerker die zijn gedachten aan papier
toevertrouwt, kleurplaten die hun weg vinden naar oma’s en opa’s of de
inmiddels befaamde Jerusalema Challenge, die door veel
zorgprofessionals opgepakt werd. Deze Afrikaanse gospel waaide over uit
Angola, waar jongeren een dans bedachten om bemoediging, hoop en
troost over de wereld te laten gaan.
Vanuit dat perspectief werd ik vorige week geraakt door één enkele zin in
een project aanvraag. The power is in me; vertaald: de kracht is in mij.
Uitgesproken door straatmeisjes in Ghana, die na heel veel tegenslag een
weg omhoog vinden. Dankzij de inzet van de mensen achter het Street
Children project, waarvan u de uitleg verder in deze nieuwsbrief vindt,
werken zij samen aan een hun eigen toekomst.
Het beeld dat we van Afrika meekrijgen wordt gedomineerd door oorlog,
honger, droogte en een stroom van vluchtelingen. Dat beeld is niet
onjuist, maar wel eenzijdig. Over de veerkracht, kennis en inventiviteit en
het sterke denken in complementariteit binnen de Afrikaanse samenleving
horen we weinig. Een Afrikaans gezegde luidt: “Een kind kan geen boek
van een hoge boekenplank pakken terwijl de hand van een volwassene te
breed is om iets uit een smalle flessenhals te pakken”. Het pure gevoel dat
we elkaar nodig hebben en zorgdragen voor elkaar staat aan de basis van
de Afrikaanse samenleving. Alleen samen kunnen de Afrikanen, telkens
weer, de kracht vinden om ellende te doorstaan en boven te komen.
Bij ons ligt momenteel nog de focus op de bestrijding van het coronavirus.
Maar laten we samen alvast nadenken over onze wereld ná deze crisis.
Daarvoor is veerkracht nodig. Niet alleen om uit deze crisis te raken, maar
ook om noodzakelijke veranderingen durven door te zetten om uit
toekomstige crises te raken of de impact hiervan te verkleinen. In zijn
onlangs verschenen encycliek, Fratelli tutti, verwijst Paus Franciscus
uitvoerig naar documenten van bisschoppen wereldwijd. Hij benadrukt
hiermee dat wij samen, fratelli e sorelle in tutto il mondo, de Kerk gestalte
geven.
We staan voor een enorme opdracht. Laten we, naar Afrikaans voorbeeld,
samen zorgdragen voor een nieuw wereld.
Elianne van den Heuvel, directeur Missiebureau
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Edna Brouns, lekenmissionaris SMA in Ghana

Akoma
Akoma komt uit de Asante taal en staat symbool
voor uithoudingsvermogen en begrip. De letterlijke
betekenis van Akoma is “het hart” en staat voor
liefde, eenheid, uithoudingsvermogen, geduld,
tolerantie, welwillendheid en trouw. Dit is de naam
die ik Edna Brouns, leken missionaris/missionair
werker en uitgezonden door de Nederlandse
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) heb
bedacht om de achterban in Nederland op de
hoogte te houden van het wel en wee tijdens mijn
tijd in Afrika. De SMA zendt voor meer dan 150 jaar
missionarissen naar Afrika om daar onder de meest
verlatenen te werken. Samen met de lokale
bevolking, proberen missionarissen (priesters en
leken) een betere wereld te creëren. Als SMA
missionaris zet ik mij in voor de kerk en
samenleving, vrede en gerechtigheid, en voor
gezondheidszorg en onderwijs met vele andere
missionarissen in de wereld.
Street Children Project
In het najaar van 2016 ben ik door de SMA naar
Ghana uitgezonden om op het Street Children
Project te werken. Een lokaal project gestart door
het bisdom van Kumasi in 2005. Dit is een
organisatie die zich al jaren inzet voor het welzijn en
bescherming van straatkinderen en kwetsbare
jongeren in Ghana en met name jonge vrouwen.
Street Children Project voert allerlei activiteiten uit,

zoals straatonderwijs in levensvaardigheden, een
Drop in Centrum voor straatkinderen, crèche voor
baby’s van straatmeiden, counseling van kinderen
die werken in prostitutie of slachtoffer zijn van
Human Trafficking, onderwijs en beroepstraining,
rehabilitaties en reintegratie van het kind met de
familie en bewustwording activiteiten.

Een beroepsopleiding als kledingmaakster behoort tot de mogelijkheden

In januari 2013 werd het beroepstrainingscentrum
voor straatmeisjes geopend door het Street
Children Project. In dit centrum worden
straatmeisjes opgevangen. Ze krijgen voedsel,
kleding en zorg, en worden binnen twee tot drie
jaar getraind in een beroep als kledingmaakster,
kapster of cateraar. Naast de beroepsopleiding
krijgen zij daar ook lessen in huishouden, farming,

persoonlijke hygiëne en wordt er aandacht besteed
aan hun sociaal- emotionele ontwikkeling.

Opbrengst hulpactie Beiroet

Beroepsopleiding
Op dit moment wonen er bijna 50 voormalige
straatmeisjes in het centrum. Al meer dan 35
meisjes haalden het nationale beroepscertificaat als
volleerd kledingmaakster en gingen zelfstandig aan
het werk. Nu staat een groep van 9 meisjes op het
punt om af te studeren. Deze meiden hebben hun
training succesvol afgerond en zijn met goede
resultaten geslaagd voor de NVTI examens. De
meiden doen nu praktijkervaring op bij bedrijfjes
rondom het trainingscentrum en kunnen daarna
zelfstandig aan de slag in het beroep van
kledingmaakster. De dames zijn goed opgeleid en
kijken ernaar uit om hun plekje in de maatschappij
te vinden en aan het werk te gaan. Ze hebben
alleen niet het startkapitaal dat nodig is om een
eigen bedrijfje op te zetten. Om de meisjes een
goede start te geven, willen we hen daarom
startpakketten meegeven. In een pakket zitten
bijvoorbeeld een naaimachine, naaimaterialen en
een strijkijzer, maar ook geld voor de huur van een
winkelruimte en aankoop van werktafels. Hiermee
kunnen zij daadwerkelijk als zelfstandig
ondernemers aan de slag, zonder zich eerst in de
schulden te moeten steken.
De eerste zes maanden nadat de meisjes op eigen
benen zijn gaan staan houdt Street Children Project
regelmatig contact. Dit gaat via telefoon en door
persoonlijk bezoek aan de woon- en werkplaats van
de dames. Mochten zich problemen voordoen, dan
bieden de medewerkers advies en helpen zij met
het vinden van oplossingen. En dan zijn zij zelf aan
zet – de toekomst ligt voor hen open! “The power is
in me”, zoals ze hier zeggen.
Het Missiebureau ondersteunt dit project van harte.
Wilt u ook meehelpen? Maak dan uw bijdrage over
via rekeningnummer NL27 INGB 0001 0450 00 o.v.v.
Street Children Project Ghana

Voor een zichtbaar verschil
in het leven van anderen
NL27 INGB 0001 0450 00

De hulpactie voor Beiroet heeft 7.500 euro
opgebracht. De actie werd half augustus gestart,
nadat zich in de haven van Beiroet een enorme
explosie had voorgedaan.
De opbrengst van de actie gaat naar het
opvangcentrum Beit-el-Nour in Beiroet, waarmee
het Missiebureau al langer contacten onderhoudt.
Dr. Robert Caracache van dit centrum is heel erg
dankbaar voor de steun. “U laat ons weer geloven in
een liefdevolle wereld,” zo schrijft hij in een reactie.
Caracache vraagt ook om gebed. “Nu ook Libanon
volop getroffen wordt door de gevolgen van
COVID-19, neemt de wanhoop onder de mensen
toe.”
Na de explosie in Beiroet zijn medewerkers van
Beit-el-Nour meteen de straat op gegaan om hulp
te verlenen. Zij deelden water en voedselpakketten
uit, droegen zorg voor crisisopvang en verleenden
psychische hulp waar nodig.
In de haven van Beiroet ontplofte 4 augustus een
opslagplaats waar in beslag genomen
ammoniumnitraat lag. Er vielen ongeveer 200
doden, 6000 gewonden en er worden nog
honderden mensen vermist. Honderdduizenden
mensen raakten dakloos.

Gebed
Heer, laat uw wereld niet afdrijven naar
verdeeldheid en verval. Breng het goede in al
uw mensen tot leven.
Wij bidden U, Heer, metgezel van allen die de
menselijke waardigheid en sociale
rechtvaardigheid in hart en nieren hebben: nu
deze pandemie onze aarde treft, vertrouwen we
op U, Heer Jezus, geneesheer van onze zielen
en lichamen en vragen U om ons uw vrede te
schenken.
Laten we de Maagd Maria, smeken om over
onze aarde en haar bewoners te waken en ons
bij te staan met haar moederlijke tederheid,
zodat wij de waardige erfgenamen mogen zijn
van de heiligen die ons voorgingen. Amen.

Delen smaakt naar meer
De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de
vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte,
gebrekkige opleiding en weer armoede. De
armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in
haar greep en slechts weinigen weten eraan te
ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke
schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen
en kinderen kwetsbaar zijn. Adventsactie wil daar
iets aan doen. We steunen dit jaar diverse projecten
die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen
en fruit kunnen verbouwen en op die manier
beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen
doorbreken.

dat hun ouders geen schoolgeld kunnen betalen.
Zelfs wanneer een ondervoed kind wel naar school
gaat, heeft het minder energie, meer
concentratieproblemen en kan het minder
informatie opnemen door de chronische honger
en het tekort aan essentiële voedingsstoffen. De
slechte voeding heeft dus ook invloed op de
opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van
deze kinderen, wat hun toekomstmogelijkheden
fors beperkt. De kans is groot dat ze later in een lage
inkomstensector en dus in armoede terecht komen.
Ondervoede kinderen hebben een grote kans om in
die vicieuze cirkel van ondervoeding en armoede te
blijven, waardoor ze hun eigen kinderen ook weer
te weinig voedzaam eten kunnen aanbieden. Als
ondervoede meisjes een groeiachterstand hebben
opgelopen in hun jeugd, hebben ze als volwassenen
bovendien een groter risico op complicaties bij de
bevalling omdat hun bekken kleiner is.
Wat doet Adventsactie?
Adventsactie wil helpen de honger de wereld uit
te helpen. Dat willen we doen door projecten te
steunen die zich richten op voedselzekerheid. Zo
krijgen in DR Congo 50 gezinnen de beschikking over
gemeenschappelijke akkers, materialen en zaaigoed.
De deelnemers krijgen les in agrarische technieken
en in verkooptechniek. In Nicaragua leren families
nieuwe landbouwtechnieken vanwege de
aanhoudende droogte en in Palestina helpen we
boerengezinnen bij het opzetten van
landbouwbedrijfjes.

Bieten in een schooltuin in Nicaragua

Volgens de Wereldbank had in 2017 maar liefst
22.2% van de kinderen wereldwijd een
groeiachterstand en vrijwel altijd is ondervoeding de
oorzaak. We staan er niet altijd bij stil, maar
ondervoeding is daarmee een belangrijke oorzaak
van armoede: jonge kinderen die te weinig
voedingsstoffen binnenkrijgen, lopen een blijvende
groeiachterstand op. Ze zijn kwetsbaarder en
worden sneller ziek, ontwikkelen zich langzamer
dan gezonde leeftijdgenootjes en presteren minder
goed op school.
Niet alleen hebben ondervoede kinderen meer
moeite met leren, door hun slechte gezondheid en
het lage inkomen van hun ouders gaan ze meestal
ook onregelmatig naar school. Ze blijven vaker ziek
thuis dan andere kinderen en het komt vaker voor

Regionale Startdag
Vastenactie geannuleerd
Door de nieuwe coronamaatregelen hebben we in
samenspraak met de missiesecretarissen besloten
om de startdag te annuleren. Hoewel de startdagen
pas in november zouden plaatsvinden,
verwachten we niet dat de maatregelen zo snel
versoepeld worden dat we op een veilige manier
met een grote groep mensen kunnen samenkomen.
 e vinden het belangrijk dat u toch de informatie
W
ontvangt die wij op de startdagen met u hadden
willen delen. We zullen onze plannen in een later
stadium verder aan u toelichten. Ondanks dat een
en ander anders lopen dan gedacht, hopen we dat
we met elkaar de handen weer ineen kunnen slaan
om de komende Vastenactie-campagne tot een
succes te maken.

