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FRANCISCUSPAROCHIE
40-DAGEN AANDACHT VOOR DE ANDER!
Beste lezer,
Voor u ligt de actiefolder ‘40 dagen aandacht voor de ander!’
Met deze folder willen wij als M.O.V.-werkgroep van de
Francisparochie uw aandacht vragen voor verschillende projecten
die wij dit jaar ondersteunen. Juist in deze Veertigdagentijd willen
wij onze solidariteit tonen richting onze naasten. Wij vragen uw
aandacht voor mensen die het hard nodig hebben. Ondanks het
feit dat velen in de afgelopen jaren door het coronavirus een
moeilijke tijd achter de rug hebben, - of misschien nog steeds
hebben, - willen wij onze medemens ver weg niet vergeten.
Wij blijven ‘aandacht’ vragen voor de ‘ander’; de ‘ander’ die het
vaak minder getroffen heeft dan wij hier in Nederland. Dit jaar
vragen wij uw aandacht voor projecten in Zambia, Malawi,
Nicaragua en Roemenië; projecten die door mensen uit de
Franciscusparochie zijn aangedragen. Gekoppeld aan deze actie
hadden wij graag onze traditionele ‘Vastenmaaltijd’ willen
organiseren. Echter, omdat de situatie omtrent het coronavirus
toch nog onzeker is, willen wij de maaltijd verplaatsen naar de
missiemaand oktober 2022.
Graag wil het pastorale team van de Franciscusparochie en de
M.O.V.-werkgroep haar grote dank uitspreken richting alle gulle
gevers die vorig jaar de ‘M.O.V.-actie 2021’ financieel hebben
ondersteund. Met deze actie werd het prachtige bedrag van maar
liefst 11.942,32 euro opgehaald! Een fantastisch resultaat dankzij
u! Dit bedrag kwam in zijn geheel ten goede aan projecten in
Malawi, Zambia, Roemenië, het eiland Lesbos en Nicaragua.
Uw financiële bijdrage voor de actie: ‘40-dagen aandacht voor de
ander.’ kunt u storten op rekeningnummer:
NL13RABO0327494131 t.n.v. Franciscusparochie AstenSomeren inzake M.O.V.- actie 2022. Hartelijk dank!

Ook kunt u voor uw bijdrage het bekende zakje gebruiken dat op de
volgende locaties kan worden ingeleverd:
* Someren-Eind:
* Someren-dorp:
* Someren-Heide:
* Asten:
* Heusden:
* Ommel:
* Lierop:

Bij de zaterdagavondviering in gemeenschapshuis ‘de Einder’ of in de brievenbus op het adres:
Haspelstraat 21.
Bij de zondagsviering in de Lambertuskerk.
De Shop: Graathof 9
Bij de zondagsviering in de Maria Presentatiekerk
of in de brievenbus van de pastorie: Kerkstraat 4.
De brievenbus vóór bij de Antoniuskerk.
De offerblokken bij de Mariatroon in de OnzeLieve-Vrouw-Praesentatiekerk of in de
brievenbus van de pastorie: Marialaan 20.
De brievenbus van de pastorie: Offermansstraat 3.

Zie website van de parochie: www.rkfranciscus.nl

===================================================================

1. Waterputten/pompen voor schoon drinkwater in Zambia.
“Osward Mwanza en Moses Banda, - beiden putgravers en
stenenbakkers, - hebben in hun gebied de behoefte aan water gezien.
Zij wilden daarom graag het handmatig boren van putten en bouwen van
pompen van goede kwaliteit met lokale materialen leren.”
Zie: www.jacana.help/project/well-diggers-moses-and-osward

Deze wens werd in 2016 door Oswald en Moses uit Zambia
kenbaar gemaakt bij de stichting ‘Jacana’. Dankzij een speciaal
leertraject van deze stichting zijn zij ruim vijf jaar later helemaal
getraind en bekwaam in het handmatig boren van putten, het
bouwen van grondwater-oplaadsystemen en het lokaal
produceren van pompen. Naast Oswald en Moses hebben reeds
velen dit bijzondere leertraject gevolgd. Het resultaat daarvan
heeft in de afgelopen jaren een grote, positieve impact gehad in
het oostelijk deel van Zambia; een gebied dat vaak geteisterd
wordt door droogte. Iedere nieuwe waterpomp voorziet ongeveer

55 personen van water. Boeren kunnen nu 12 maanden hun land
bewerken in plaats van 4 tot 6. Ook is het houden van kleinvee
een stuk gemakkelijker geworden. Er is een kostenreductie van de
landelijke watervoorziening met 40%. Een verhoogde
duurzaamheid is ontstaan omdat technische vaardigheden en
betaalbare reserveonderdelen lokaal beschikbaar zijn. Door de
lokale bevolking bij deze leertrajecten nauw te betrekken en ze
ook hun verantwoordelijkheid te laten dragen, zijn zij zeer
gemotiveerd om alles goed te onderhouden. Kortom, dankzij deze
bijzondere waterprojecten is er een grote voortuitgang geboekt in
dit droge deel van Zambia. Wij als M.O.V. zijn ervan overtuigd dat
de financiële ondersteuning van dit waterproject een belangrijke
investering is voor de toekomst. Zie: www.jacana.help
2. Leren lezen en schrijven voor volwassenen in Malawi.
De stichting ‘Misuku-Malawi’ zet zich al
jaren in voor de allerarmsten in Malawi.
Doelstelling van deze stichting is om
onderwijs in de brede zin van het woord
aan te bieden. Er zijn scholen gebouwd,
leraren hebben scholing gevolgd, o.a.
computerlessen. Verder zijn er toiletten
gebouwd bij de scholen welke mede door de
omwonenden dorpsbewoners gebruikt kunnen worden. Ook wordt
er een landbouwproject ondersteund voor het verbouwen van
mais waardoor kinderen op school ‘s-middags een maaltijd krijgen.
In 2020 is de stichting dankzij de hulp van onze M.O.V.-actie
gestart met educatie aan volwassenen in 4 parochiegemeenschappen. Nu hebben de eerste 100 personen het eerste
gedeelte afgerond en willen zij graag verder met het tweede
gedeelte. Hiervoor vragen ze opnieuw hulp om boeken te kopen.
De boeken van de eerste groep worden doorgegeven aan 4
nieuwe parochiegemeenschappen, zodat ook daar gestart kan
worden met les geven. Op deze manier breidt dit mooie
scholingsproject zich steeds verder uit. Lezen en schrijven zijn van
wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de mens.
Zie: www.misuku-malawi.nl

3. Brillen voor kinderen in Nicaragua.

De stichting ‘Nica-Friends’ zet zich vol enthousiasme in om de
allerarmste kinderen in de sloppenwijken van Granada in
Nicaragua een toekomst te bieden. Door onderwijs willen zij de
kansen van deze kinderen vergroten, omdat dit de énige weg is
om de armoede te ontvluchten en een kans biedt op een baan.
Nica-friends werkt intensief samen met de 4 leercentra van ‘La
Esperanza’, een organisatie die kinderen onderwijs biedt. Eén van
de extra dingen die ‘La Esperanza’ doet, is kinderen op de
middelbare school jaarlijks testen op hun ogen/zicht. Bij slecht
ogen is het namelijk niet vanzelfsprekend dat ouders naar een
opticien gaan en een bril aanschaffen. Daar hebben ze simpelweg
het geld niet voor. La Esperanza betaalt de testen en óók de bril
voor een kind dat het nodig heeft. Want goed zicht is immers zicht
op een betere toekomst… Het testen, aanmeten en leveren van
een bril voor een kind kost ca. $ 25,- per kind. Wij willen deze actie
van harte ondersteunen. Zie: www.nica-friends.nl
4. Zuurstofapparaten en anti-decubitusmatrassen voor
Roemenië.
Ruim 10 jaar wordt er
door ‘Caritas Catolica
Oradea’ thuiszorg
verleend aan vele zieken
en ouderen in het noordwesten van Roemenië.
Vanwege de corona-pandemie in de afgelopen 2 jaar is er bij de
thuiszorg een grote behoefte ontstaan aan zuurstofapparaten en
anti-decubitusmatrassen (matras tegen doorliggen) waarmee
zieken en ouderen thuis verzorgd kunnen worden. Met deze
belangrijke hulpmiddelen wordt het leven van onze medemens in
Roemenië verlicht. Helpt u mee?
Zie: www.caritascatolica-oradea.ro

