Inzamelingen in de maand juli 2022.
Datum 1e inzameling
3
Werelddiaconaat (India)
Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er
mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als
kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht
je afkomst.
Dat is India wel anders. Daar worden duizenden
Dalit- kinderen gediscrimineerd en buitengesloten
omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale
partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen
helpen om uit de cirkel van armoede te komen en
niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en
na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale
dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en
muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer
zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.
Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de
kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken
kinderen dat ze de moeite waard zijn.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk
van Kerk in Actie in India om kansarme kinderen een
betere toekomst te
bieden. Van harte
aanbevolen.

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
overmaken naar:
Bankrek. NL89ABNA 0457 457 457
o.v.v. Werelddiaconaat juli

Eindinzameling
Diaconaal werk.
Bankrekening Diaconie:
NL14RABO 0362858470
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Vrouwenpraatgroep Twello.

Diaconaal werk.

Er zou een onvoorwaardelijke vrije organisatie Bankrekening Diaconie:
moeten kunnen groeien.
NL14RABO 0362858470
Een plek, waar geen hiërarchie heerst, maar
waar verantwoordelijkheid voor elkaar een
vanzelfsprekendheid is.
Een plek waar men ervaringen uitwisselt als dat
een antwoord kan zijn op een vraag.
Geen betutteling of ongevraagd wijze raad
geven.
Geen voorzitter, secretaris enz enz…., Iemand
zou voor het gemak aanspreekpunt kunnen zijn.
De communicatie zou in de Nederlandse taal
zijn.
Het zou een VEILIGE plek moeten zijn.
Het zou een prachtig millenniumdoel kunnen
zijn.
Er zou meer begrip en kennis van de snel
veranderde bevolkingssamenstelling kunnen
groeien.
Het initiatief bestaat sinds 2000 en er is
langzamerhand als vanzelf een netwerk van
vrouwen uit ontstaan. Wij willen praktisch laten
zien dat er wel degelijk een maatschappij(tje) te
ontwikkelen is waar ruimte is voor iedereen!
Waar een veilige en vriendschappelijke sfeer
het mogelijk maakt jezelf te zijn!
U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
overmaken naar:
Bankrek. NL63RABO0148726887
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Stichting Edukans.

Fair Climate (2% fonds).

Twee jaar leerachterstand inhalen in Oeganda

Fair Climate is een programma van ICCO en Kerk in
Actie. Fair Climate werkt in elf
De coronapandemie legde de wereld en het
ontwikkelingslanden, maar vraagt ook in
onderwijs plat. Maar nergens waren de scholen Nederland aandacht voor klimaatverandering. Fair
zo lang gesloten als in Oeganda. Twee jaar lang Climate doet dat samen met andere organisaties
zaten Oegandese leerlingen thuis. De blijdschap in binnen- en buitenland.
dat scholen sinds januari weer open zijn, is
Uitgangspunt van Fair Climate is dat
groot. Tegelijk zijn ook de zorgen enorm, om de klimaatverandering moet worden tegengegaan,
grote leerachterstanden én om alle kinderen
zonder dat de duurzame ontwikkeling van arme
die niet meer terugkeren naar school.
landen beperkt wordt.
Verloren tijd inhalen
De angst van veel leerkrachten is dat de
U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
leerlingen die wél terugkwamen, hun school
overmaken naar:
niet afmaken door alle achterstanden die er
zijn. Dit heeft een onvoorstelbare impact op de Bankrek. nr NL62INGB 0000 000 456
toekomst van heel Oeganda. Docenten doen er
dan ook samen met Edukans alles aan om de
verloren tijd in te halen. En om kinderen weer
een veilige plek te bieden in de klas.

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
overmaken naar:
Bankrek. NL21INGB 0000 0005 15
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Voedselbank Deventer.

Eten is een eerste levensbehoefte. Soms is een
inkomen te laag om voldoende, (gezond)
voedsel te kopen. De voedselbank zorgt ervoor
dat mensen die daarvoor in aanmerking komen
wekelijks een zo gezond mogelijk
voedselpakket kunnen ophalen.
Wij werken samen met bedrijven, instellingen,
winkeliers en particulieren om op die manier
aan voldoende voedsel te komen. Door die
samenwerking gaan we ook voedselverspilling
tegen.
Door de Corona-crisis is het voor de huidige
klanten van de voedselbanken nog moeilijker
(tijdelijk) in hun eigen levensonderhoud te
voorzien. Iedere steun is heel erg welkom.

Donaties zijn van harte welkom op
bankrekening NL29 RABO 0114.0391.35 ten
name van Voedselbank Deventer.

Diaconaal werk.
Bankrekening Diaconie:
NL14RABO 0362858470
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De Zonnebloem Voorst.

Diaconaal werk.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al
meer dan 70 jaar. We brengen ze bij elkaar.
Bankrekening Diaconie:
Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om NL14RABO 0362858470
mensen met een handicap een onvergetelijke
dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking
hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te
zijn. We willen dat iedereen volop van het leven
kan genieten.
Om dat voor elkaar te krijgen, denken we altijd
in oplossingen. Dat geldt voor onze vrijwilligers,
voor onze donateurs en voor de partners
waarmee we samenwerken. Stuk voor stuk
doen zij er alles aan om mensen een
onvergetelijk moment te bezorgen.
Daarom blijven we dat doen waar we altijd al
goed in waren: contacten leggen, gezelligheid
brengen, activiteiten organiseren en vakanties
mogelijk maken. En we komen met nieuwe
oplossingen. Zo bieden we verspreid over heel
Nederland de Zonnebloem rolstoelauto te huur
aan. En zorgen we er samen met
attractieparken en musea voor dat deze
toegankelijker worden voor mindervaliden.
U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
overmaken naar:
De Zonnebloem
Bankrek. Nr. NL65RABO0332116700

