Onderwijs, de sleutel voor een betere toekomst!
Ieder jaar in mei/juni ontvangt u vanuit de ZWO een brief met de vraag of u een extra financiële
bijdrage wil geven voor een tweetal projecten, die onze hulp goed kunnen gebruiken.
Het onderwerp voor dit jaar is ‘Onderwijs’, vandaar dat we vanuit de ZWO gekozen hebben voor een
aantal projecten die zich daarop richten, maar dat staat vaak niet op zichzelf. Geen veilig dak boven je
hoofd, voedsel, drinkwater en gezondheidszorg en er komt van scholing niet veel terecht.
Vanuit het project Saving Arms, één van de gekozen projecten voor de brief, ontvingen we recent het
signaal dat door het wegvallen van veel collectes in de kerken door de corona-crisis, de voortgang van
de hulpverlening aan straatkinderen in Soroti, Oeganda, onder druk komt te staan. En als ZWO vinden
we dat een zorgelijke zaak.
We gunnen vanuit de ZWO iedereen onderwijs, om te groeien, om zichzelf te ontwikkelen en om te
kunnen hopen op een betere toekomst, maar dan moeten de randvoorwaarden als onderdak en
voeding er wel zijn.
Sinds de start van het project Saving Arms, waaraan Pieter
Hazenoot verbonden is, zijn er veel positieve ontwikkelingen
in het plaatsje Soroti. In het huis waar de ex-straatkinderen
wonen gaat het goed. Ze volgen onderwijs en hun karakter
verandert, wat tot gevolg heeft dat de bevolking positief
staat tegenover het project van Saving Arms. Het zijn niet
meer de smerige straatkinderen, maar jongeren die werken
aan hun toekomst.
Ook op de sportvelden komen er steeds meer
straatkinderen om te voetballen. Dit geeft Saving Arms de
mogelijkheid om hen voedsel te geven, te wassen, een
knipbeurt te geven en nieuwe kleding en om het evangelie
met hen te delen.
Juist omdat het project duidelijk het verschil maakt voor deze jongeren, is de brievenactie naar voren
gehaald, zodat we hen op korte termijn, ook met uw hulp, financieel weer vooruit kunnen helpen.
Ook de diaconie heeft een bijdrage toegezegd om ervoor te zorgen dat dit prachtige werk door kan
gaan, want daar is ons veel aan gelegen.
Het tweede doel in de brief is:
Kerk in actie: Bouw de kerk in Syrië weer op
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere
manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zĳn gevlucht, 85 procent van de
achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken
en scholen zĳn verwoest. Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug
en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳker
dan hun huis. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen
(ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bĳ het
opstarten van een eigen bedrĳfje of het volgen van een opleiding. Samen kunnen we de mensen in
Syrië nieuwe hoop geven!
U ontvangt de brief in de komende weken en kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de
diaconie/ZWO t.n.v. ZWO actie ‘Onderwijs’.
We realiseren ons dat we dit van u vragen in een voor u misschien (financieel) moeilijke tijd, we
hebben er dan ook alle begrip voor als u zich dan terughoudend opstelt.
Heeft u geen brief ontvangen, mail dan naar Mieke Erlings, mieke.erlings@gmail.com
We zorgen dat u zo snel mogelijk de brief ontvangt.
Namens de leden van de ZWO commissie en de organisaties Saving Arms en Kerk in actie
zeggen we u hartelijk dank voor uw bijdrage!

