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Dierbare missievrienden, 

Wie over de A61 van Venlo naar Koblenz rijdt, wordt geconfronteerd met 
een bijna apocalyptisch beeld. In het gebied liggen drie open 
dagbouwmijnen, waar bruinkool wordt gewonnen. Grote gaten van wel 10 
kilometer breed en op sommige plaatsen meer dan 300 meter diep, 
verstoren de horizon. Idyllische dorpjes verdwijnen één voor één. 
Bewoners worden uitgekocht en huizen worden afgebroken. De 
speeltuinen liggen er her en der verlaten en triest bij. Zelfs de 
St. Lambertuskerk van Immerath moest wijken. Deze was dan wel reeds 
aan de eredienst onttrokken, maar sierde nog steeds het dorp als 
erfgoedmonument. Een nieuwe, kleinere St. Lambertuskerk werd gebouwd 
in Neu-Immerath, een compleet nieuw dorpje met veel voorzieningen en 
groen, maar door velen omschreven als zielloos. In het nabijgelegen 
Lützerath verzet een oudere boer, de enige overgebleven inwoner, zich 
samen met een groot aantal activisten tegen uitzetting én de 
bruinkoolwinning. Het nieuwe Duitse regeerakkoord belooft dat er in 2030 
een einde komt aan de opwekking van elektriciteit uit kolengestookte 
centrales, maar voorlopig blijft het plan om de Garzweilergroeve uit te 
breiden, overeind. Vanuit de ingerichte panoramapunten is goed te zien 
hoe omvangrijk het gebied is, dat eens toebehoorde aan de inwoners, die 
het hun land en thuis noemden. 

Vastenactie 2022 staat dit jaar in het teken van landrechten. Want, zoals ik 
in bovenstaand voorbeeld het gedwongen vertrek van de mensen uit 
dorpjes zoals Lützerath schets, zo vinden er dagelijks in de wereld 
gebeurtenissen plaats, die mensen dwingen te vertrekken van hun 
vertrouwde plek. Mensen die een veilig thuis hadden; een stukje land dat 
al eeuwenlang door voorouders bewerkt werd en die, zonder pardon, van 
de een op de andere dag van hun land worden afgezet. Omdat er 
waardevolle delfstoffen in de grond zitten of omdat er eenvoudigweg een 
andere bestemming voor hun land gevonden is. Niet zelden worden deze 
mensen met geweld van hun hebben en houden beroofd. En daarmee ook 
van hun levensonderhoud en identiteit. 

Een onderwerp dat grote invloed heeft op mens, natuur en milieu en sterk 
onze aandacht verdient. Laten we ons samen inzetten voor mensen die 
opkomen voor hun rechten. Ik wens alle vrijwilligers veel inspiratie en 
succes toe tijdens de voorbereiding op deze campagne. Heel veel dank 
voor uw inzet!

Elianne van den Heuvel-van der Hoeven,
Directeur Missiebureau. 
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Vlak voor Kerstmis vroeg father Junior Dalestin uit 
Haïti om een bijzondere gift. Hij wilde zijn 
parochianen verrassen met een kerstpakket. Geen 
kerstpakket zoals wij dat gewend zijn, maar een 
pakket vol met eerste levensbehoeften, zoals rijst, 
bonen en suiker. Wij vroegen om uw hulp. Uw 
antwoord was fantastisch! Wij konden Fr. Junior 
vertellen dat er maar liefst 8.225 euro zou worden 
overgemaakt. De verrassing kon niet groter zijn 
geweest. 329 kerstpakketten, een geweldig 
resultaat!
Wij zijn onder de indruk van uw vrijgevigheid. 
Onze hartelijke dank!

Opbrengst kerstactie Haïti

Vastenactie Bisdom Roermond 2022: landrechten

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer 
in het teken van het beschermen van landrechten 
van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan 
grote uitdagingen als voedselzekerheid, 
biodiversiteit, milieu en klimaat.

Dagelijks worden op vele plaatsen in de wereld 
kleine boeren, indianen en andere mensen uit hun 
huizen en van hun land gezet, vaak met geweld en 
intimidatie. Overheden of grote ondernemingen 
nemen hun land in bezit, bijvoorbeeld voor het 
aanleggen van een palmolieplantage of de bouw 
van een waterkrachtcentrale. Economische 
belangen blijken helaas zwaarder te wegen dan de 
landrechten van de lokale bevolking.

Hun land is hun leven
Onze voedselzekerheid is afhankelijk van goed 
vastgelegde landrechten van kleine boeren. Lokale 
gemeenschappen beschermen namelijk tachtig 
procent van de biodiversiteit op aarde. Zij eten wat 
de natuur biedt en produceren voedsel op kleine 
schaal, met behulp van natuurlijke hulpbronnen. 
Over het algemeen zorgen deze gemeenschappen 
ervoor dat gebruik en herstel van de natuur met 
elkaar in evenwicht blijven.

Landonteigening voor de aanleg van plantages met 
slechts één gewas leidt tot vermindering van de 
biodiversiteit en het vernietigen van lokale 
voedselsystemen. Grootschalige houtkap en 
monocultuur hebben ernstige gevolgen voor 
milieu en klimaat. De uitstoot van broeikasgas 

neemt toe, wat bijdraagt aan klimaatverandering. 
Om dat te voorkomen is het belangrijk de 
landrechten van lokale gemeenschappen te 
beschermen.

Wat doet Vastenactie?
Ieder jaar steunt Vastenactie projecten die (in)direct 
te maken hebben met landrechten. 
De afgelopen jaren heeft Vastenactie al zo’n 28.000 
mensen geholpen bij hun strijd voor landrechten. 
In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-
gemeenschappen in Guatemala bij 
onderhandelingen met de overheid over land. 
In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische 
vluchtelingen in de Bekaavallei hulp bij het 
opbouwen van een menswaardig bestaan en in 
Brazilië ontvangen zestig families kassen, bassins 
voor wateropvang, zaaigoed en begeleiding bij het 
opzetten van een tuinbouwproject. 
Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze 
projecten.

Wereldwijd verdwijnt veel bos



Overzicht ondersteunde projecten Missiebureau 2021

Libanon Beiroet

India Eluru en Kanjirapally

Filipijnen Visayas, Mindanao

Noodhulp naar aanleiding verslechtering omstandigheden

Noodhulp naar aanleiding van overstromingen

Noodhulp naar aanleiding cycloon

Tanzania Bukumbi Ondersteuning Bukumbi hospital via Missiecomité Meerssen

Zambia Lumezi Ondersteuning Lumezi hospital via Missiecomité Meerssen

Haïti Cap-Haïtien Noodhulp aardbeving

Tanzania Kigoma Installatie internet en computers catechese centrum

India Chingleput Ondersteuning empowerment programma plattelandsvrouwen

India Sivangangai Ondersteuning empowerment programma plattelandsvrouwen

Argentinië Añatuya Ondersteuning bouw pastoraal centrum

India Dindigul Ondersteuning kindertehuis 

DR Congo Kinshasa Renovatie kippenstallen/varkenshokken ten bate van kindertehuis

Brazilië Oeiras Voedselpakketten Nossa Senhora do Perpetuo Socorro parochie

India Dindigul Ondersteuning empowerment programma plattelandsgezinnen

Indonesië Sibolga Ondersteuning bouw kapel Aek Kamuning

Oeganda Naluvule Uitbreiding parochiekerk met tenten en stoelen

Oeganda Kampala Water en hygiëne project school in Nakirebe

India Cochin Noodhulp cycloon

Ecuador Guayaquil Ondersteuning school (vastenactieproject)

Ecuador Guayaquil Ondersteuning naaiateliers (vastenactieproject)

India Tamilnadu Ondersteuning Dalit vrouwen (vastenactieproject)

Kenia Lodwar Ondersteuning ouderenproject (vastenactieproject)

Ghana Nkwanta Instrumentarium St. Joseph centrum (vastenactieproject)

Suriname Paramaribo Noodreparatie H. Driekoningenkerk (vastenactieproject)



Wat hebben wij bereikt in 2021?
Dankzij uw hulp:

• ontvingen in totaal 15.000 mensen een noodhulppakket.
• kregen 3.780 kinderen toegang tot onderwijs of werd hun onderwijsprogramma aanzienlijk verbeterd.
• kregen 1.150 vrouwen en meisjes een beroepsopleiding.
• kregen 330 ouderen betere toegang tot zorg. 
• werden 5 kapellen, kerken of pastorale centra gebouwd, uitgebreid of gerenoveerd. 
• kregen 4.500 mensen toegang tot schoon drinkwater.
• werd een ziekenhuis voorzien van nieuw instrumentarium, een ander ziekenhuis werd volledig voorzien 

van nieuwe matrassen.

Dankzij uw bijdragen aan het adoptieproject kregen maar liefst 316 kinderen onderwijs (in het geval van 
schoolsluiting door corona vaak via lespakketten thuis). Kinderen die niet thuis kunnen wonen door 
overlijden van ouder(s) of andere omstandigheden werden opgevangen in een kindertehuis. Tevens konden, 
dankzij uw bijdragen aan het priesterstudentenprogramma, 20 priesterstudenten gehoor geven aan hun 
roeping.   

Extra onderwijsuren Dalit vrouwenEluruIndia

DR Congo Katanga Aanschaf computers beroepsopleiding slechthorenden/doven

Haïti Cap-Haïtien Kerstpakketten actie

Malawi Karonga Ondersteuning catechese programma

India Dindigul Schoolmeubilair Mother Theresa High School

Kameroen Bamenda Ondersteuning opvangprogramma kinderen

Haïti Cap-Haïtien Ondersteuning schoolmaterialen

DR Congo Kisengo Ondersteuning General Reference Hospital (matrassen)

Tanzania Kigoma Ondersteuning afbouw St.Luke Makere parish

DR Congo Kulwezi Ondersteuning duurzame energie project Salvatorianen

Tanzania Karagwe Renovatie watertanks Kimiza parish

Burundi Bururi Ondersteuning educatieprograma

Oeganda Masaka Noodhulp (voeding en medicatie)

Burkina Faso Piéla Zonnepanelen gezondheidscentrum (vastenactieproject)

Ghana Ondersteuning educatie programma (vastenactieproject)Kitase

India Kottarakonam Ondersteuning OL of Good Health Mission (vastenactieproject)


