Diaconale collectedoelen maart tot Palmpasen 2020
In de komende periode stellen we de volgende doelen centraal in de liturgie. We vragen uw aandacht,
voorbede en financiële steun. Doet u mee?

1 maart: Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst – India
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits
worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede
waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. De organisatie Cards wil via de kinderen het
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s
genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer
zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door liefde en aandacht ontdekken kinderen dat
ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en
probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.

8 maart: Pioniersplek Zinnig Noord – Amsterdam Noord
Zinnig Noord is een open community rond zingeving. Een plek waar je zin en inspiratie vindt, waar je
stil kunt staan in de storm van jouw leven en waar je nieuwe mensen en ideeën ontmoet. Samen
zoeken we - te midden van alle gekte - naar wat waardevol en zinvol is, naar iets om in te geloven. We
maken moderne levensvragen bespreekbaar en delen onze eigen wijsheid. Daarbij putten we uit oude
en nieuwe bronnen van zingeving: religie en filosofie, kunst en spiritualiteit - uit het oosten en westen.
Altijd zoeken we de verbinding met ons eigen leven en onze eigen ervaringen. Dat doen we in allerlei
events, workshops en cursussen.

15 maart: Overleven in een burgeroorlog – Zuid Soedan
Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Soedanezen om zich af te scheiden van het islamitische NoordSoedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is er een burgeroorlog
uitgebroken. Een ongekende menselijk tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen
mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de
loer. Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT
Alliance, Action by Churches Together, en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan Kerk in
Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. Zo helpt de Episcopaalse Kerk
van Zuid-Soedan boeren en boerinnen bij het produceren van dagelijks voedsel voor hun gezinnen.
De kerk verstrekt gereedschap en goed zaaizaad. Ook geeft ze training in zeep maken, waardoor
vrouwen een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

22 maart: SLOA vakantiewerk – Nederland
Ook dit jaar organiseren we via de SLOA (luthers vakantiewerk) weer vakantieweken voor ouderen en
voor mensen met een smalle beurs. De weken zijn speciaal bedoeld voor ouderen die geen andere
vakantiemogelijkheden hebben en voor mensen met een smalle beurs die er een keer tussenuit
moeten. Ook zijn er speciale weken voor (eenouder-)gezinnen.

29 maart: Nieuwe kansen voor straatmeisjes – Ghana
Ghana is een West-Afrikaans land dat zich goed ontwikkelt, maar de verschillen tussen noord en zuid
zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed
en hebben jongeren weinig kans op werk. Veel jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, waar
25.000 kinderen op straat werken en leven. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar
veertig meisjes vanaf 14 jaar terecht. Een enthousiast en deskundig team van docenten en sociaal
werkers begeleidt de meisjes intensief. De meisjes slapen ook in het centrum, dat een oase van rust is
in de drukte van de sloppenwijk. Ze leren in tien maanden tijd kleding naaien, make-up, sieraden
maken of het kappersvak. Ze worden een hechte groep, die elkaar ook na de opleiding tot steun is.

Meer informatie over deze doelen vindt u op diaconie.com/diaconaal kader. Heeft u geen internet, dan
sturen we het graag toe. U kunt ook uw bijdrage overmaken: NL-80-INGB-000-4620048 t.n.v. de
Diaconie Ev.-Lutherse Gemeente Amsterdam o.v.v. het doel. Uw gift – klein of groot - doet er toe! De
Diaconie is ANBI-erkend, waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt ons werk ook
steunen door middel van een periodieke schenking (dat kan nu ook zonder notaris), legaat of erfenis.
Belt u rustig als u hierover meer informatie wilt of vragen heeft: 020-4044708 (info@diaconie.com).

