St.Andreasparochie
St.Josephparochie
Heerlerbaan

Hiv/aids-epidemie in Zambia
Ons campagneproject 2018: een
programma dat zich richt op het
huishouden. Het gaat hierbij meestal om
gezinnen waarvan de kostwinner(s)
geïnfecteerd zijn met hiv of bijvoorbeeld
om grootouders die voor hun
kleinkinderen moeten zorgen omdat de
ouders zijn overleden. Via voorlichting en
goede gezondheidszorg helpt het
programma de verspreiding van hiv te
verminderen en om de gezondheid van
geïnfecteerde mensen te verbeteren.
Daarnaast krijgen mensen hulp in de vorm
van trainingen, workshops en kleine
startkapitaaltjes om in hun eigen
levensonderhoud te voorzien.
U kunt uw bijdrage met bijgevoegd
acceptgiroformulier overmaken op
NL43 INGB 0001 0490 77,
t.n.v. St. Josephparochie
of rechtstreeks naar:
NL21 INGB 0003 0000 46,
t.n.v. Missiesecretariaat Bisdom Roermond,
o.v.v. Vastenactie

De Missionaire Werkgroep
Heerlerbaan vraagt uw aandacht
voor de jaarlijkse Vastenactie.
De parochies ondersteunen het
Landelijk project Zambia
"Gaan waar niemand gaat.”
Leed van Aidspatiënten verzachten
- onderwijs met voeding, ook voor
kinderen met een beperking – en
armoedebestrijding.
Zaterdag 3 februari 2018 Startdag
Vastenactie in de Andreasparochie
Heerlerbaan van 10.00 - 14.00 uur.
Zaterdag 3 maart 2018 Dekenale
Pelgrimswandeling, start 11.00 uur bij de
St.Josephkerk met aansluitend gezellig
samenzijn in de ontmoetingsruimte.
Zondag 4 maart 2018 vastenactieviering St. Josephkerk
Weekend 10-11 maart 2018
vastenactie-viering Andreaskerk
Zie de parochiebladen en www.rksintjoseph.nl
www.sintandreas.nl

Vastenactie 2018
Heerlerbaan
14 februari –
31 maart
“ Gaan waar
niemand
gaat ”
Zambia

Wat kunnen we bijdragen?
•

Voor € 60 leert een vrouw een visvijver
aanleggen en onderhouden en ontvangt
zij jonge vis om de productie te starten.

•

Voor € 15 ontvangt een volwassene een
jaar lang hiv-medicatie via het HIDprogramma. De overheid betaalt de
medicijnen - dit gaat alleen om de
kosten voor de distributie.

•

Voor € 15 kan een weeskind een jaar
lang naar de basisschool.

Armoedebestrijding

•

Voor € 90 ontvangt een gezin een
maand lang de eerste levensbehoeften.

•

Voor € 5.900 krijgen 25 vrouwen een
jaar lang training in
landbouwtechnieken en het aanleggen
en onderhouden van een moestuin.

•

Voor € 3,50 krijgt een kind een maaltijd
via het weeshuis.

Lees-en schrijfklassen

Via onderwijs bestrijding
van ondervoeding,
ook voor kinderen
met een beperking.

De wereld groeit
als we delen.

