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Dierbare missievrienden, 

Na het invoeren van de avondklok werd het in Nederland onrustig. De 
beelden stemden mij verdrietig. Stenen die los werden gewroet en 
vervolgens een nieuwe bestemming vonden richting etalages of nog erger 
richting politiemensen. De stenengooiers waren uit op vernietiging, 
afbraak en oproer.  Ik herken deze stenengooiers niet omdat ik ben 
opgegroeid in een land waarin mensen worden gevraagd een steentje bij 
te dragen. Vrijwilligerswerk is diepgeworteld in de Nederlandse 
samenleving. Bijna de helft van alle Nederlanders boven de 15 jaar geeft 
aan zich minimaal één keer per jaar als vrijwilliger ingezet te hebben. Zij 
geven aan dit te doen omdat ze willen bijdragen aan de samenleving, 
omdat ze zich willen inzetten voor hun naasten.  

De heilige Vincentius à Paulo, een Franse priester die bekend werd door 
zijn nimmer aflatende inzet voor armen en zieken, rekende de werken 
van barmhartigheid tot het gebed. Hij schreef: “Elke dag moet je bidden. 
Als dit mogelijk zou zijn, zou ik zelfs zeggen dat je het gebed nooit moet 
onderbreken en dat je nooit zonder het gebed moet zijn, dit wil zeggen, 
zonder in contact te zijn met de Heer. Het in gebed blijven verhindert ons 
niet een arme te bezoeken of geneesmiddelen te bereiden, wanneer we 
in gedachten bij de Heer blijven. Onze zorg en strijd voor geschonden en 
uitgespuwde mensen zijn ten diepste het gebed”. 

Speciaal in deze tijd denk ik aan de mensen die zich inzetten voor de 
campagne van Vastenactie. Ook zij zijn stuk voor stuk mensen die hun 
steentje bijdragen. Zelfs in deze moeilijke coronatijd zetten zij zich in om 
geld in te zamelen voor de Vastenactie. In 2021 steunt Vastenactie 
projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, 
Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver 
weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het 
platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van 
een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te 
bouwen aan hun toekomst. 

Vandaar dat ik deze vrijwilligers ook graag even onder uw aandacht breng 
in deze nieuwsbrief. Zij doen dit werk vaak al jarenlang met hart en ziel. 
Niet uit eigen belang, maar omdat zij het belangrijk vinden, om nu én in de 
toekomst het stokje van ons geloof door te geven aan de volgende 
generaties waardoor er ook in de komende jaren hulp geboden kan 
worden aan mensen die dit nodig hebben. Zij zijn de bouwers die onze 
wereld zo hard nodig heeft. 

Elianne van den Heuvel, directeur Missiebureau
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Thema 2021: Werken aan je toekomst

Een beter leven dankzij goed onderwijs

De campagne van Vastenactie in de 
veertigdagentijd 2021 – van 17 februari tot en met 
4 april – staat in het teken van beroepsonderwijs 
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met 
een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter 
in staat een redelijk inkomen te verdienen en 
eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan 
vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp 
van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend 
jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens 
de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel 
meer mensen een steuntje in de rug geven om hen 
te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, 
zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen 
én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. 

Duurzame ontwikkelingsdoelen
Met het campagnethema ‘Werken aan je toekomst’ 
draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde 
Naties (VN) voor 2030: goed onderwijs en eerlijk 
werk voor iedereen. Daartoe zetten we ons in voor 
projecten die verschillende vormen van voortgezet  

Zewelanji aan haar naaimachine, Zambia onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor 
mensen in ontwikkelingslanden. Ook ondersteunen 
we mensen bij het opzetten van een eigen 
onderneming. 

Goed (beroeps)onderwijs voor iedereen
Tegenwoordig gaat ruim negentig procent van de 
kinderen in ontwikkelingslanden naar de 
basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 procent. 
Vooral voor vrouwen en meisjes, die in deze landen 
vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een 
grote verbetering. Hoewel er dus al veel is bereikt, 
gaan 59 miljoen kinderen nog altijd niet naar school. 
Bovendien is alleen basisonderwijs niet voldoende 
om een goede baan te vinden en zo de cyclus van 
armoede te doorbreken. Net als in Nederland is een 
vervolgopleiding echt noodzakelijk. 

Een van de duurzame ontwikkelingsdoelen is ervoor 
te zorgen dat in 2030 alle jongens en meisjes in de 
wereld de basis- en middelbare school kunnen 
afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen 
toegang krijgen tot betaalbaar en goed beroeps-, 
technisch-, en hoger onderwijs. Mensen die 
kwalitatief goed onderwijs hebben gevolgd zijn 
beter in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen 
van zichzelf en hun gezin. Onderwijs voor iedereen 
vergroot bovendien de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen. 
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 000 300 0046 
t.n.v. Kerkelijke Stichting Missiebureau Roermond 
o.v.v. Vastenactie. 

Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en 
maak het bedrag over via iDEAL.



Verhaal van Zewelanji

Zewelanji volgt opleiding tot naaister
“De kans van mijn leven!”

Zewelanji Namutanda (24) woont in Maroundi, een 
dorp in het Mbala-district in het uiterste noorden 
van Zambia. Ze woont samen met haar zoontje 
van anderhalf bij haar moeder en oudere broer. 
Zewelanji kon dankzij het HID-programma naar 
de basisschool en de middelbare school. Nu volgt 
ze een kleermakersopleiding via het project. Haar 
meisjesdroom kwam uit! 

Toen Zewelanji een jaar oud was, overleed haar 
vader. Haar familie stelde haar vier jaar later onder 
de hoede van het Sunsuntila dagopvang centrum in 
Mbala. Het centrum is een van de onderdelen van 
het Households in Distress-programma 
(HID-programma) dat wordt geleid door de zusters 
van het Heilig Hart. Zewelanji is heel dankbaar voor 
de steun die ze ontving: “Ik weet echt niet wat er 
van mijn leven terecht zou zijn gekomen zonder de 
steun en hulp van het HID-programma. Ik ben de 
eerste paar jaar op Sunsuntila naar de kleuterschool 
gegaan en later naar de openbare basisschool. De 
zusters betaalden toen het schoolgeld voor me, 
want thuis was daar geen geld voor. De zusters 
zorgden ook voor voedsel, kleding en geestelijke 
steun en begeleiding. Dankzij hen ben ik nu een 
verantwoordelijke, volwassen vrouw.”

Zewelanji neemt de maten op van een klant

Zewelanji kon met steun van het HID-programma de 
middelbare school succesvol afronden, maar zat 
vervolgens twee jaar werkeloos thuis: “Er was 
niemand die me kon helpen om een vak te leren 
vanwege de financiële beperkingen van mijn familie. 
Mijn hoop op een succesvol leven verdween, want 
al mijn plannen leken onhaalbaar. Toen ik het echt 
somber begon in te zien, kreeg ik de kans van mijn 
leven: ik mocht een opleiding tot kleermaker 
volgen, zodat ik een gediplomeerd naaister zou 
worden. Ik dacht eerst dat ik droomde, maar het 
was echt! Dankzij het HID-programma en partners 
als Vastenactie, ontwikkelt mijn leven zich op een 
manier die ik nooit had kunnen dromen.”

Voor Zewelanji wordt met de opleiding een lang 
gekoesterde droom werkelijkheid: “Als jong meisje 
maakte ik al mijn eigen kleding en ik vertelde mijn 
moeder toen al dat ik later kleding voor anderen 
wilde maken met mijn eigen naaimachine. Eerst 
dacht ik dus dat ik droomde toen ik werd 
uitgenodigd voor de opleiding, maar het was echt!” 
Samen met 23 andere jongeren volgt Zewelanji de 
opleiding. Ze ziet de toekomst nu hoopvol tegemoet: 
“Het zal me in staat stellen om mijn eigen baas te 
zijn als ik hard werk. Bovendien kan ik dan voor 
mijn zoontje, mijn moeder en mijn broer zorgen én 
een mooi huis voor mijn moeder bouwen,” zegt ze. 
Wat ze met haar eerst verdiende geld gaat doen? 
“Ik wil voedsel kopen voor mijn broers en zussen 
in weeshuis Sunsuntila. Andere mensen hebben mij 
destijds geholpen en dat wil ik nu ook voor anderen 
doen.” 

Vervolgonderwijs 
verandert levens!



Projecten

Matrassen voor het Kasina Spiritual Formation 
Centre in Zomba, Malawi

“Net zoals hoe Jeremia geroepen werd, kiest God 
zijn dienstknecht en kent hij deze voordat hij uit 
de moederschoot komt. Hij wijdt hun leven aan 
de missie om Zijn volk te evangeliseren tot aan de 
uiteinden van de wereld. Om die roeping om God 
te dienen, te koesteren, zijn echter mensen met 
een diep geloof nodig die de jongeren helpen hun 
roeping te onderscheiden.
Hen te leren wie Jezus Christus is, wordt de basis 
voor het begrijpen van Gods roeping. Als ze gehoor 
geven aan Gods oproep en stappen zetten om de 
Heer te dienen, is ons gebed het meest kostbare 
geschenk dat we kunnen geven aan een seminarist 
die Gods wil voor hem wil onderscheiden.”
Aan het woord is Luke Bisani, woordvoerder van 
Archdiocese of Blantyre, Malawi. 

Zo betaalt het Missiebureau een deel van het 
collegegeld voor sommige seminaristen en draagt 
het bij aan de aanschaf van essentieel meubilair voor 
het Kasina Spiritual Formation Centre. 

De bisschoppenconferentie van Malawi heeft twee 
grote seminaries, namelijk St. Anthony 
Philosophicum in Kachebere in het district Mchinji 
en St. Peter’s, een theologische school in het district 
Zomba.

Daarnaast zijn er twee vormingshuizen die helpen 
bij priesterlijke vorming, zoals het Kasina 
Spirituality Centre in het Dedza-district, dat onder 
de bisschoppenconferentie van Malawi valt en het 
Intercongregational Institute (ICI) in Balaka dat ook 
filosofische en religieuze studies aanbiedt en onder 
de verantwoordelijkheid van de Association of Men 
Religious in Malawi (AMRIM) valt. 

Priesterstudenten zijn verzekerd van een goede nachtrust op hun nieuwe 
matrassen.

Behalve ons gebed moeten echter ook primaire 
zaken goed in orde zijn. Zo ontbrak het de 
priesterstudenten aan goed meubilair, waaronder 
bedden en matrassen. Het Missiebureau erkent de 
problemen waarmee de Kerk in Malawi wordt 
geconfronteerd bij het vormen van seminaristen voor 
het priesterschap en heeft steun toegezegd.

Sponsoring Priesterstudenten

Ook in missielanden is een goede vorming en 
opleiding van toekomstige priesters zeer belang-
rijk. De priesteropleidingen ontvangen een bijdrage 
van de Heilige Stoel en lokale bisdommen. Van 
een seminarist wordt echter ook een eigen bijdrage 
verwacht. Vaak komen de seminaristen uit zeer arme 
gezinnen, die nauwelijks een bijdrage aan de 
studie van hun zoon kunnen geven. Het 
Missiebureau Roermond wil deze seminaristen 
financieel bijstaan. 

 Wilt u bijdragen aan de studie van een 
seminarist? 
Dat kan dat via het sponsorprogramma. Voor € 23 
per maand kunt u een seminarist helpen bij zijn 
studie. Wilt u meer informatie over dit programma, 
neem dan contact op met het Missiebureau.
U kunt ervoor zorgen dat geen enkele roeping 
verloren gaat. 


