
Wij luiden de BEL voor 'n rondavel 
 

Al 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes 
tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw 
steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd. 
Ook dit jaar is er voor een aantal projecten gekozen, die bijdragen aan 
goed onderwijs voor kinderen uit kansarme gezinnen. Gezinnen die vaak 
onder zeer moeilijke omstandigheden moeten zien te overleven. Het zijn 
de kinderen immers die met het krachtige wapen wat onderwijs heet hun 
dorp of gemeenschap op positieve wijze kunnen veranderen. En een betere 
toekomst kunnen bieden aan hun kinderen en kleinkinderen. 

 
 

Een rondavel voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika 
Duncan Village is een krottenwijk in Buffalo City (Zuid-Afrika), waar 80.000 mensen in extreme 
armoede, dicht op elkaar gestouwd in 14.000 shacks leven. Het groeiende aantal door de HIV/Aids 
epidemie verweesde kinderen en kinderhuishoudens is er een groot probleem. Tot de aanvang van 
het Isibindi-Safe Park project was er geen enkele ondersteuning van erkend sociaal en 
maatschappelijk werk aanwezig. 

                                                 
Duncan Village                                                                                                                 voorbeeld van een rondavel 

 

Het project is een ondersteuningsproject voor kinderen zonder ouders en voor kinderen die uit een 
slecht of niet functionerend gezin komen. Vrouwen uit de gemeenschap worden opgeleid als sociaal 
maatschappelijk werksters die de kinderhuishoudens dagelijks opzoeken en ondersteunen. 
Daarnaast werken zij in het Safe Park. 
Het idee van het Safe Park is dat er een veilige plek is waar kleine kinderen overdag worden 
opgevangen. Ook hun oudere broers of zusjes kunnen daar na schooltijd hulp krijgen bij hun 
huiswerk, bij het leren omgaan met geld, hoe je een groentetuintje kunt aanleggen en bij het maken 
van een keuze voor een opleiding. 
Het Safe Park ligt midden in de krottenwijk op een steil stuk grond. Er zijn wat speeltuin-
voorzieningen, maar de inrichting is zeer karig. Verder staan er 2 kleine, oude opslagketen waar de 
Child Care Workers al hun werk moeten doen en sinds kort ook een ronde hut (rondavel), waar de 
kinderen bij regen of koud weer kunnen spelen, maar de opvangcapaciteit hiervan is te beperkt. 
Naast het opknappen en aanschaffen van speeltuinvoorzieningen, wil de 40-dagenaktie nu met uw 
bijdrage ook hun grote wens, de aanschaf van een nieuwe rondavel, in vervulling laten gaan. 
 

Een ecologische landbouwschool voor Father Roberto in Panama 
In 2012 hebben wij actie gevoerd voor een Rescue Car voor de door Father Roberto Gonzales 
opgerichte stichting Fundación Solidaridad y Desarrollo de Panamá. Father Roberto is priester in El 
Bale, een ver afgelegen, bergachtige streek, waar de inheemse bevolking nog steeds onder zeer 
armoedige omstandigheden moet zien rond te komen. Voor zijn priesterwijding heeft Father Roberto 
een landbouwkundige opleiding gevolgd, die hem zeer goed van pas komt bij het oprichten van een 



coöperatie en het aanbrengen van verbeteringen in landbouw en veeteelt. Daarnaast zijn tal van 
nevenprojecten opgezet, onder meer op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, waarvoor de 
Rescue Car de afgelopen jaren al ontelbare malen succesvol is ingezet. 
Nu doet Father Roberto een beroep op ons voor het starten van een ecologische landbouwschool, te 
beginnen met de bouw van het eerste schoollokaal op een stuk grond, dat aan zijn stichting is 
geschonken. De bedoeling is dat hier ca. 50 gezinnen worden geschoold in o.a. de bosbouw en 
bijenteelt. 

                            
voorbeelden van eerdere door Father Roberto opgezette landbouwprojecten 

 

Winterkleding voor schoolkinderen in Likhu, Nepal 
Het bergdorpje Likhu ligt midden in het door aardbevingen getroffen gebied in Nepal. De Stichting 
Vrienden van de Rajan Memorial School was daar een nieuw schooltje aan het bouwen toen het 
noodlot toesloeg. Het enige gebouw dat na de aardbevingen nog overeind stond in het dorp was 
´hun school´, dat inmiddels bijna af was. Alle 620 huizen waren verwoest. De stichting werkt nauw 
samen met de dorpelingen en zij vroegen nu om aan alle 200 kinderen een warme trui en een paar 
schoenen te verschaffen. Veel kleding is immers bij de aardbeving verloren gegaan. Daar de winter al 
voor de deur stond, hebben wij deze stichting vooruitlopend op de vastenactie onze steun voor dit 
project toegezegd, zodat de kinderen nu warm gekleed naar school kunnen. 
 
Verder steunt de 40-dagenaktie ook voor 2016 het schoolproject voor aids-wezen in Tanzania van 
Stichting Child, Nelleke Alders' Stichting Child Welfare Organization Nepal uit Blaricum voor de 
accountant-opleiding van Amrita en tenslotte Stichting Caring Unites uit Laren voor de huisvesting 
van drie studentes, ook in Nepal.  
 
Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit, we gaan 
daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek, en zien er  scherp op toe dat al het ingezamelde geld 
goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit 
de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme 
kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen 
met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?  
 
 

Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op onze website: 

www.40-dagenaktie.nl 

 

Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93 


