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Hoe kunt u helpen?
Voor € 60 kan een kind één jaar naar
school. Inclusief schoolbijdrage, uniform
en boeken
Voor € 72 kan een kind huiswerk maken
aan een bureau en stoel.
Voor € 99 kan een groepje kinderen
gezamenlijk eten aan een tafel met
bankjes.
Voor € 95 kan een kind slapen in een bed,
inclusief beddengoed.

Ieder jaar voert de Nederlandse
katholieke gemeenschap tijdens
de vastenperiode actie voor
mensen die leven in moeilijke
omstandigheden. Dat doen we,
omdat we geloven dat ieder
mens waardevol is en omdat
we vinden dat we best iets van
onze rijkdom kunnen delen. Wij
hopen dat dan ooit de dag komt
dat iedereen een goed leven kan
leiden. Onze hulp is dan ook voor
iedereen, ongeacht geloof, sekse
of afkomst.

Voor € 750 kan het tehuis computers, twee
wasmachines en twee televisies kopen.
Wilt u helpen?
Dat kan via rekening
NL05 ABNA 0640 1831 07 ten name van
Kerk & Wereld van OLV Sterre der Zee
en Sint Pieter o.v.v. Vastenactie 2022
of via de vastenactiezakjes en het offerblok
achter in de kerk.

IBAN: NL05 ABNA 0640 1831 07 l
Kerk & Wereld OLV Sterre der Zee en Sint Pieter
Maastricht
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Even minderen voor een ander

Vastentijd

Vastenactie 2022 Parochies Onze Lieve Vrouw

Even minderen voor een ander

Tenhemelopneming en St. Pieter Maastricht

Van Aswoensdag, op 2 maart 2022, tot eerste Paasdag, op 17 april, is het
vastentijd. Een tijd van bezinning en wat soberder leven. Een mooie gelegenheid om
uw tijd, geld en aandacht te delen met mensen die uw steun goed kunnen gebruiken.
Wilt u deze vastenperiode minderen voor een ander? Door bijvoorbeeld een dagje geen
vlees te eten, de auto te laten staan of de televisie uit te laten?
Doneer dan uw besparing aan Vastenactie Bisdom Roermond.

Corona heeft wereldwijd het leven van vele mensen verwoest. Ook in India zijn enorm
veel slachtoffers te betreuren. Duizenden kinderen verloren een moeder, een vader of
zelfs beiden. Deze kinderen hebben zorg en bescherming nodig. Kinderen komen er
alleen voor te staan als beide ouders worden opgenomen in het ziekenhuis. Er is een
enorme behoefte aan onderkomen, medische zorg en scholing.

Een thuis voor kinderen!

Het coronavirus heeft echt de hele
wereld getroffen en niemand onaangeroerd gelaten. India is een van de
meest getroffen landen met een hoog
aantal besmettingen en sterfgevallen.
De regering startte al vroeg met het
verstrekken van informatie en het
nemen van voorzorgsmaatregelen. In
een dichtbevolkt land (ongeveer 1,3
miljard), stonden zij echter voor een
onmogelijke taak.

Kinderen zwaar getroffen

Wat doet Anbu Illam ?
Anbu Illam betekent ‘Huis van Liefde’.
Het huis werd in 1995 in Nagercoil,
Tamilnadu regio, opgericht en was
aanvankelijk uitsluitend bedoeld voor de
opvang van kinderen met een
aangeboren doofheid en kinderen uit
zeer arme wijken. Omdat er een
enorme vraag naar opvang was, werden
ook kinderen die hun ouders hadden

verloren opgevangen. Inmiddels is er
ook een huis voor de opvang van
alleenstaande ouderen bijgekomen en
een school voor 195 kinderen in een
zeer afgelegen gebied. In het nieuwe
Pope Francis Home zullen de kinderen
van corona slachtoffers een (tijdelijk)
thuis vinden.

Ook al vallen de lichamelijk gevolgen
van een besmettingen voor kinderen
mee, de impact op hun leven is
gigantisch. Velen zijn hun moeder,
vader of zelfs beide ouders verloren.
Omdat de angst voor corona onder de
bevolking zo groot is, is niemand bereid
deze kinderen onderdak te geven. Zij
blijven alleen en onverzorgd achter.

Pope Francis Home

Het Pope Francis Home, onderdeel
van Anbu Illam, wordt een thuis voor
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50 kinderen. Anbu Illam, onder
leiding van Rev. Dr. Russel Raj
Bakthinathan, runt al 26 jaar een
opvang voor kinderen met een
aangeboren doofheid en kinderen uit
zeer arme wijken. Zij hebben een ruime
ervaring om ook deze kinderen een
helpende hand te bieden en de juiste
zorg aan te reiken.
Maar het gebouw staat nog leeg en
moet voorzien worden van meubilair,
wasmachines, beddengoed, bureaus,
stoeltjes en banken e.d. Zij hebben
onze hulp hard nodig voordat het een
echt thuis kan worden voor deze
kinderen.

