HART VOOR AFRIKA
CORINE ‘T HART

LEREN VAN ELKAAR
Straatarme boerenfamilies verbeteren hun kwaliteit
van leven door deel te nemen aan wedstrijden.
Tijdens de wedstrijden worden zij opgeleid door
middel van studiebezoeken aan families die de
noodzakelijke veranderingen al hebben
doorgevoerd. Tijdens hun bezoeken leren de
deelnemers aan het project hoe ze meer en meer
gevarieerd kunnen gaan produceren en de
ondervoeding van hun kinderen kunnen
verminderen. Daarnaast leren ze hoe ze hun
inkomen kunnen vergroten en hun huisvesting en
hygiëne kunnen verbeteren. Na terugkeer in hun
eigen dorp, passen deze boeren en boerinnen de
‘best practices’ toe in hun eigen situatie.

Samenwerking op buitenlands diaconaal
gebied, sinds 2008, binnen de Prot. Geref. en
Herv. Gemeenten in het Westland, MiddenDelfland en Hoek van Holland.
Door de aangesloten kerken wordt elk jaar
geld bij elkaar gebracht om zes projecten te
ondersteunen.
Er zijn uitsluitend vrijwilligers actief. Dus gaat
het geld volledig naar de projecten.
Meer informatie over
‘Streekverband De Tien’?
Contactpersoon:
mw. Franny Koornneef tel. 06-48833202.
U kunt ook mailen. Stuur uw vraag of opmerking
naar franny10@caiway.nl of naar dhr. Wim Poot,
010-5913032, ankewimp@kabelfoon.nl
Ook kunt u kijken op onze website:
www.streekverband-de-tien.nl.
Donatie :
Als u de projecten van ‘Streekverband De Tien’
wilt ondersteunen, is uw gift van harte welkom op
bankrekeningnr.: NL 58 RABO 034 36 16 661
onder vermelding van ‘Streekverband De Tien’.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Het project dat Corine ‘t Hart in Tanzania in
samenwerking met de SMA (Sociëteit Afrikaanse
Missiën) leidt, heet het LULU-project. Het LULUproject helpt tienermoeders in Tanzania hun
talenten te ontdekken, sterker in hun schoenen te
staan en kleine handeltjes op te zetten. LULU
betekent PAREL in het Swahili, de taal van Oost
Afrika. Corine geeft trainingen in sociale
vaardigheden, leren omgaan met geld en zorgen
voor jezelf en je familie. Dit doet de jonge meiden
ontdekken dat zij – net als een parel – van
waarde zijn. Het project, zeker de lessen, wordt
meer en meer door de jonge vrouwen zelf geleid.
Aanvullende handwerklessen geven hen de
vaardigheden ook zelf pareltjes van producten te
maken die zij kunnen verkopen en zo op een
creatieve manier geld verdienen.

HART VOOR MOLDAVIË
Naast de projecten zomerkampen, naschoolse
opvang, shelter, Hart voor een Kind en dagopvang
voor ouderen wordt ook het project “Thuiszorg
voor ouderen” opgestart. Vanuit de twee
dagcentra waar dagelijks ongeveer 15 ouderen bij
elkaar komen om te douchen, te wassen,
gezamenlijk te eten en gezellige activiteiten doen
krijgen tevens 30 ouderen via tafeltje-dekje hun
maaltijd thuisbezorgd.
De minder valide ouderen (vaak bedlegerig) die dit
nodig hebben ontvangen nu met uw hulp ook
thuiszorg. Een thuiszorgmedewerker verleent
huishoudelijke hulp, helpt bij het wassen en
persoonlijke verzorging. Indien nodig kan
medische hulp worden gewaarschuwd. De
thuiszorg medewerkers vormen het contact met de
buitenwereld voor deze vaak eenzame ouderen.
__

_______

__

WIM VAN DEN BURG IN KENIA
Sinds 1989 verricht Wim van den Burg
ontwikkelingswerk in het District Mpeketoni in
het afgelegen noordoosten van Kenia. De
doelstellingen van het project zijn de verbetering
van het onderwijs, de medische voorzieningen,
het drinkwater en irrigatie, de landbouw, de
economie en de levensomstandigheden van de
armen in het algemeen. Er wordt eveneens hulp
geboden in de vorm van kleding, schoolgelden,
voedsel enz, maar het uitgangspunt blijft, dat
alleen steun wordt verleend, die van blijvende
waarde is. De opvang en opleiding van
armlastige- en weeskinderen in krotten is ook
een belangrijk onderdeel van het project.
__

_______

__

MANO A MANO
Mano a Mano is een christelijke organisatie die
hulp verleent in de Dominicaanse Republiek waar
die hulp ook maar nodig is. In veel
ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede
woningen of gebouwen voor onderwijs,
gezondheidszorg en schoon watervoorziening.
Mano Mano voert projecten uit met groepen
vrijwilligers die hun handen uit de mouwen willen
steken.

We werken in een berggebied ongeveer twee
uur rijden van de hoofdstad Santo Domingo. In
dit gebied voorzien we dorp voor dorp van
schoon water en latrines. Daarnaast bouwen we
in die dorpen een huis voor mensen die in iets
wonen wat je geen huis kunt noemen.

HOOP VOOR ALBANIË
Albanië is een land met enorme armoede. In het
bijzonder voor de zwakken in de samenleving
zoals gehandicapten, ouderen, weduwen, wezen
zijn nauwelijks voorzieningen.
Voor het project New Day Care Centre wat in
2013 is geopend zal ook dit jaar uw bijdrage
worden aangewend voor de zgn. running cost .
Nu kunnen dagelijks in dit centrum nog meer
kinderen uit de meest kwetsbare gezinnen op een
veilige plek worden opgevangen dit o.l.v. Mw.
Evis Stava en een groep jonge enthousiaste
vrijwilligers.
Hier worden hen programma’s aangeboden
gebaseerd op de liefde van Jezus in een
omgeving waar zij ook nog echt kind kunnen zijn.

