Dromen waargemaakt
Dankzij uw vrijgevigheid heeft de interkerkelijke 40dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes onder meer in
Latijns-Amerika dromen uit laten komen.
Allereerst kwam deze zomer uit Panama een
enthousiaste bedankbrief: op 28 juni was de nieuwe
terreinwagen afgeleverd die met hulp van de 40dagenaktie is aangeschaft. Diezelfde nacht moest het
voertuig in actie komen toen een twee maanden oude
baby met hoge koorts en ademhalingsproblemen naar
het ziekenhuis moest worden gebracht. Haar ouders
hadden acht uur met haar door het ruige gebied
getrokken op zoek naar hulp. Dankzij de terreinwagen
konden vader Inocencio en moeder Teodocia samen met
hun kleine Adeilys naar het ziekenhuis.
Een tweede groot project dat de 40-dagenaktie heeft
kunnen steunen is gericht op arme meisjes in de stad
Ponta Grossa in de Zuid-Braziliaanse deelstaat Paranà.
Het gaat om een initiatief van een groep vrouwen die
zich sinds 1987 inzet voor meisjes en jonge vrouwen
van 0 tot 18 jaar. Het gaat om meisjes uit bepaalde delen
van de bevolking waar vrouwen van kleins af hebben
meegekregen hun eigen lichaam te verkopen.
Dat probeert APAM (Associação de Promoção à Menina
= Vereniging voor de ontwikkeling van Meisjes) te
voorkomen. Werken met en voor deze doelgroep is vaak
moeilijk omdat de meisjes moeten leren dat zij
(zelf)respect verdienen om hun mens zijn.

APAM ontstond spontaan toen een vrouw begon een
groepje van deze meisjes wekelijks op te zoeken om ze
iets van eigenwaarde bij te brengen. Met financiële
steun uit Nederland was het mogelijk een huis voor hen
te bouwen. Inmiddels worden daar rond 180 kinderen
en jonge vrouwen vijf dagen per week opgevangen. Ze
krijgen hulp bij het maken van hun huiswerk, maar leren
ook handwerken, koken en alles wat ze kan helpen om
op eigen benen te leren staan.
Daarnaast is er een huis voor jonge kinderen die
slachtoffer zijn van huiselijk geweld en is er opvang
voor tienermoeders.
De interkerkelijke 40-dagenaktie heeft geld beschikbaar
gesteld voor het opzetten van computeronderwijs, zodat
de meisjes een goede kans maken op de arbeidsmarkt
in de snel groeiende Braziliaanse economie. Ook
familieleden van de meisjes kunnen van de cursussen
gebruik maken zodat nog meer mensen kunnen worden
geholpen een menswaardig bestaan op te bouwen.
De cursussen worden gegeven door stagiairs van de
Informatica faculteit van de Universiteit van Ponta
Grossa.
(Het geld dat hiervoor is gebruikt was aanvankelijk
bestemd voor een project in Chili, waarvan moest
worden afgezien omdat er achteraf te veel onzekerheden
bleken te bestaan.)
Naast deze twee hoofdprojecten is geld beschikbaar
gesteld aan bekende initiatieven die op jaarlijkse steun
mogen rekenen. Zo wordt van een aantal kinderen in
Nepal het schoolgeld betaald en steunen wij het
Kiwakukki-project voor aidswezen in Tanzania. Ook
het kindertehuis in het Zuid-Afrikaanse Friersdale kon
dit jaar weer, dank zij u, op ons rekenen.

Financiële verantwoording 2012
INKOMSTEN
beginsaldo rendementsrekening
beginsaldo betaalrekening
reservering Stichting Child
rente rendementsrekening
opbrengst aktie 2012

21.250,00
95,18
7.700,00
503,67
36.136,11

-----------65.684,96

UITGAVEN
Child Welfare Organization Nepal (leerlingen) 900,00
Stichting Child Kiwakkuki 2x 3.850,00
7.700,00
Friersdale Zuid Afrika
2.000,00
project Mozambique Mw. De Jonge
3.000,00
St. Solidariteit Panama
15.000,00
Friersdale Zuid Afrika
7.250,00
APAM Brazilie
10.000,00
bankkosten
199,10
overige kosten incl. drukwerk
381,90
eindsaldo rendementrsrekening
18.640,00
eindsaldo betaalrekening
613,96
-----------65.684,96

