WILT U DONEREN?
We willen u graag aanmoedigen om mee te doen.

Vastenactie 2017

Parochie H. Thomas / Bwandafonds

Vastenactie Nederland verhoogt namelijk uw bijdrage,
uw gift wordt 50% meer waard! U kunt doneren in de
vastenperiode, in 2017 is dat van 1 maart tot 15 april.
U kunt uw gift storten op de rekening van de Parochie
H. Thomas o.v.v. Vastenactie 2017:
NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie H. Thomas
DOOFBLIND IN OEGANDA

OVER HET BWANDAFONDS

In Oeganda komt doofblindheid

Het Bwandafonds ondersteunt

relatief veel voor doordat

werk in Oeganda van de

moeders tijdens de zwanger-

Daughters of Mary, gesticht

schap het rubellavirus krijgen.

in 1910 door Mère Mechtilde

De doofblinde kinderen hebben

(Cato Verkleij) en later

in vaak zeer arme gezinnen

bijgestaan door Sr. Francois

weinig tot geen mogelijkheden

de Borgia (Aagje Wesselingh).

om zich te ontwikkelen en

Beide vrouwen zijn afkomstig

leven een eenzaam bestaan.

uit Hazerswoude-Rijndijk.

De Mark VII school helpt deze

Meer informatie? Kijk op

kinderen door ze te leren

www.bwandafonds.nl

communiceren, zichzelf te

of mail naar:

verzorgen en bij te dragen aan

vastenactie@bwandafonds.nl

Draag bij aan de
verbetering van de
water- en voedselvoorziening van
de Mark VII school voor dove en
doof-blinde kinderen in Oeganda.

het gezinsinkomen.

Marcus 7: ..zelfs doven laat hij horen en
stommen laat hij spreken..

Bron: www.storyofalexander.com

MET UW DONATIE WILLEN WE DE
VOLGENDE PROJECTEN

Plaatsen van een (ondergronds) waterreservoir…
Een tekort aan water tijdens het droge seizoen is
het grootste probleem waarmee de school kampt.

REALISEREN…

Een betrouwbare
watervoorziening is nodig
voor de hygiëne van de
kinderen, en voor het
genereren van inkomsten
uit activiteiten zoals het
kweken van gewassen en
het houden van
(pluim)vee.

Voorzien in landbouwgereedschap en
bouw van een silo voor oogst opslag…
De school heeft dringende behoefte aan gereedschap
en machines om het land te bewerken. Niet alleen
voor het verkrijgen van betrouwbaar en goed voedsel,
maar ook om de kinderen praktische vaardigheden bij
te brengen voor het verbouwen van groenten.

Daarnaast is er een
plek nodig om de
oogst op te slaan,
zodat deze voor
lange tijd
beschikbaar is.
Er wordt o.a. gierst,
cassave, bonen en
mais verbouwd.
Land dat beschikbaar
is om te bewerken

Huidige provisorische
wateropvang

Het maken van een veilige kookvoorziening.
Verbetering van de
keuken is hard nodig
zodat er goede
maaltijden bereid kunnen
worden voor de kinderen
en het personeel. Nu
wordt er gekookt op een
vuurtje buiten onder een
afdak.
Huidige “keuken”

