22 MAART - DE BETEKENIS VAN DIT PROJECT
Het project heet Agwara, dat betekent een alledaags gebruiksvoorwerp. Het
is een soort kalebas dat gebruikt kan worden als paraplu, stoel, kussen,
water schep of een bord om van te eten.
De naam van het project is niet voor niets gekozen. Ons project biedt
werkgelegenheid aan vrouwen en meisjes uit het vluchtelingenkamp en het
is de bedoeling dat zij zo ook in contact komen met lokale bewoners.
Tevens krijgen zij ervaring en kennis in het
verbouwen van gewassen in deze extreme
weeromstandigheden.
Ze verdienen een bescheiden inkomen en kunnen
met de opgedane kennis de zelf verbouwde
producten hun eigen gezin van voedsel voorzien.
Hiermee worden er 3 verschillende doelen mee
gediend, Economisch, Sociaal en Kennis.
Het zijn dit soort projecten die van veel betekenis
kunnen zijn voor de vluchtelingen. Voor hen kan het
uitzichtloos lijken door de situatie waarin iemand,
die gevlucht is, ongevraagd inkomt. Maar door o.a. dit
project krijgen zij dan een handreiking om eigenwaarde te ontwikkelen en
kan dit uitgroeien tot zelfvertrouwen.
Het lijkt zo eenvoudig u doneert wat geld voor een project ver weg. U leest
er wat verhalen over en kunt u een filmpje zien (zie onder aan deze
pagina) Maar door uw bijdrage worden vele vluchtelingen geholpen. Ze
leren voor zijn eigen gezin te zorgen en met de opgedane kennis extra
voedsel te verbouwen wat verkocht kan worden. Met dit verdiende geld
kunnen kinderen naar school, kan er medische zorg betaald worden voor
een ziek kind, kan er kleding gekocht worden. Kortom iemands zelfbeeld
kan door uw bijdrage groeien.
Uw gift is daarmee van grote betekenis en kan levens veranderen. Dank
daarvoor.
Wilt u bijdragen aan de vastenactie dan kunt u geld overmaken naar:
NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie 2021 onder vermelding
van 401406
Op de site van Vastenactie.nl kunt u bij project 401406 ook
rechtstreeks overmaken.

