Adventsactie 2018 - Hoop voor moeder en kind
Wie moeder werd, weet dat je leven daarmee wezenlijk
verandert. Opeens, van het ene moment op het andere, maak
je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt
geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een toekomst die
de onze zal overstijgen. Hoop dat onze kinderen een verschil ten goede zullen maken. Hoop ook, dat zij
het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem… Adventsactie
zet in 2018 vier bijzondere projecten in het Licht van advent: ze koesteren alle vier moeders en kinderen;
de projecten worden hieronder kort toegelicht.
De extra collecte voor de Adventsactie wordt in de Immanuelparochie gehouden in het weekend van 1 en 2
december.
Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso
Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso,
zijn ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans
op werk is minimaal, ze leven in een cyclus van
armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters
van de orde OLV van Liefde van de Goede Herder
bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest
alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben
een opvanghuis opgezet, een kinderopvang en
kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en
hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp
en een opleiding.
In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet
Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika; ruim
65 procent van de negentien miljoen inwoners leeft onder de
armoedegrens. Het land heeft nauwelijks natuurlijke
rijkdommen en de bevolking is laagopgeleid. De aidsepidemie
heeft de toch al slechte economische situatie dramatisch
verergerd.

Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central
In de provincie Congo Central in de Democratische
Republiek Congo wonen veel alleenstaande moeders
tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en
kunnen niet lezen en schrijven. Deze jonge moeders
hebben daardoor geen enkel vooruitzicht op werk. Een
opleiding kan hen in staat stellen te voorzien in de
basisbehoeften van hun gezin. Ze kunnen dan zorgen dat
hun kinderen wel naar school gaan en gezond blijven. Zo
doorbreken zij hun situatie van structurele armoede.
Alfabetisering en scholing zijn hiervoor essentieel.
Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen
In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de
welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven in
extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden,
de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Zij kunnen
onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen:
voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak zijn de kinderen
bovendien slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling.
Leven op straat lijkt dan een oplossing.

