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VASTENACTIE 2020
Project Green Malata in Malawi
De Stichting Dovenzorg Malawi (SDM) is al vele jaren actief voor drie
dovenscholen in het zuiden van Malawi. Geïnspireerd door het werk
van broeder Wladimir (Henk van Heck) van de broeders van
Maastricht (Beyart). Broeder Henk vertrok op 50-jarige leeftijd naar
Malawi om daar, samen met een aantal medebroeders, les te gaan
geven op de dovenscholen. Met name de dovenschool Mountainview
kon door zijn inspanningen worden gerealiseerd.

Zijn belangrijke werk is diverse malen bezocht door bestuursleden van
de Stichting Dovenzorg Malawi, gevestigd in St. Michielsgestel. Zij
hebben zelf kunnen ervaren en vaststellen dat financiële hulp van
buiten dringend gewenst was.
Bij hun laatste bezoek in 2016 sprak broeder Henk zijn grote zorg uit
over de voortgang van zijn werk voor het onderwijs aan doven. Vanuit
de Stichting is hem toen blijvende steun toegezegd. Drie weken later
overleed broeder Henk. Hij is begraven in zijn geliefd Malawi bij ‘zijn’
mensen.

Tijdens dit bezoek bleek de noodzaak om dove leerlingen meer kansen
te bieden. Een beroepsopleiding was te realiseren bij de Stichting
Green Malata, een trainingscentrum waar weeskinderen en kansloze
jongeren een opleiding kunnen volgen tot vakman of vakvrouw.
Samen met de Franciscusparochie uit Veghel (waar broeder Henk
geboren is) hebben SDM en Green Malata een aanvraag gedaan bij de
Bisschoppelijke Vastenactie om dit project als eigen doel te
ondersteunen. De parochies van O.L.V. Tenhemelopneming en SintPieter sluiten zich van harte aan bij dit belangrijke project.

VASTENACTIE 2020 - Meer weten?
Ik wil echt niemand voortrekken, maar de aardigste oom die ik ooit
had, dat was Oom Joop. Oom Joop was lang en een beetje slungelig.
Hij had vriendelijke grijze ogen en droeg een bruine pij met wit koord
en een capuchon. Zijn beweeglijke handen hield hij vaak verborgen in
zijn wijde mouwen. Rechterhand in de linker mouw, linkerhand in de
rechter. Hij was Franciscaan en hij was doofstom. Die laatste
hoedanigheid stond nauwelijks het contact met mensen in zijn
omgeving in de weg. Dove mensen hebben vaak een wonderlijk
vermogen om hun medemensen te begrijpen. Wat zij niet horen met
hun oren, zien zij in de uitdrukking van degenen met wie zij “praten”.
In Malawi in Afrika zijn er mensen die zich, mede geïnspireerd door
het werk van de een paar jaar geleden overleden Broeder Henk van
Heck, “onze” Broeder van Heck, speciaal het lot van dove jonge
mensen aantrekken. Zij vormen samen de Stichting Dovenzorg Malawi
en doen daar met (te) weinig middelen en (te) weinig mensen
ongelooflijk goed werk. Opleiding en vorming van dove jonge mensen
is zo belangrijk! Via de Vastenactie 2020 gaan wij daar een financiële
handreiking doen. (Zie voor nadere informatie ook de bij de “zakjes”
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uitgereikte folder). Het ligt aan u hoe groot die steun zal zijn. Ook als
u geen Oom Joop hebt, dan toch zeker wel een goed hart. Strijkt u
daar eens over en helpt u de Dovenzorg Malawi door in het kader van
de Vastenactie 2020 een bijdrage te storten op banknr.
NL05ABNA0640183107 t.n.v. OLV Sterre der Zee en St. Pieter o.v.v.
Vastenactie. Graag horen wij van u.
Kerk en Wereld - Jos Burg-Gilissen

SOLIDARITEITSMAALTIJD - 31 maart 2020
De werkgroep Kerk & Wereld organiseert ook dit jaar de jaarlijkse
sobere ‘Solidariteitsmaaltijd’. We willen daarmee solidair zijn met
mensen die het heel veel minder hebben dan wij. Behalve door uw
komst kunt u uw solidariteit tonen door uw financiële bijdrage.
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De maaltijd vindt dit jaar plaats op dinsdag 31 maart 2020, vanaf
18:00 uur, in Buurtcentrum Sint-Pieter (Pastoor Kribsweg 14 A).
De maaltijd wordt belangeloos verzorgd door Berthe Mukanski van
‘Afrikana’, de Afrikaanse winkel aan de Grote Gracht. Tijdens de
maaltijd wordt gezongen door het kinderkoor van St. Pieter. Er wordt
ook een toelichting gegeven op het project.
Om de kosten te dekken en nog voldoende over te houden voor het
goede doel, vragen wij een minimum bijdrage van € 10,00 per
persoon. De netto-opbrengst van de maaltijd komt geheel ten goede
aan het eerder genoemde project.
Als u wilt deelnemen aan de maaltijd kunt u zich hiervoor
aanmelden via het parochiekantoor:
043-3214694 of info@parochiesintpieter.nl

Werkgroep Kerk en Wereld
OLV Tenhemelopneming en Sint Pieter
Bankrekening:
NL05 ABNA 0640 1831 07
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