
Wij luiden de BEL voor ’n rondavel 
 

Dat was ons motto voor de vastenactie 2016 en door uw 
donaties luidt de schoolbel weer voor veel kansarme 

kinderen, van een zwaar door aardbevingen getroffen 
bergdorpje in Nepal tot aan een krottenwijk in Zuid-Afrika. 
 
 

 
Een rondavel voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika 
In Duncan Village is men in het Safe Park direct na onze toezegging met de bouw 

van een nieuwe rondavel gestart om voor het regenseizoen klaar te zijn. Dankzij 
uw donatie kunnen de kinderen hier overdag veilig worden opgevangen en 

bijscholing ontvangen. Ook worden er nieuwe speeltoestellen voor de kleintjes 
aangeschaft. Door uw hulp voelen ook de locaal opgeleide sociaal en 

maatschappelijk werkers zich gesterkt in hun werkzaamheden in deze 
krottenwijk en zij zijn u hiervoor zeer erkentelijk.                                                 
 

Een ecologische landbouwschool voor Father Roberto in Panama 
Toen wij Father Roberto het goede bericht overbrachten, dat hij met de bouw 

van het eerste schoollokaal voor zijn ecologische landbouwschool kon starten, 
was hij net opgenomen in het ziekenhuis in Santiago. Het gaat gelukkig nu weer 
goed met hem en hij gaat nu op de voor hem kenmerkende wijze voortvarend 

aan de slag om de ca. 50 gezinnen in deze verafgelegen streek in Panama te 
helpen in hun dagelijks onderhoud te voorzien door scholing in o.a. de bosbouw 

en bijenteelt. 
                            
Winterkleding voor schoolkinderen in Likhu, Nepal 

Dankzij uw steun heeft de Stichting Vrienden van de Rajan Memorial School 
passende kleding en schoenen kunnen aanschaffen, zodat de kinderen in het 

door aardbevingen zwaar getroffen bergdorpje Likhu warm gekleed naar school 
konden.  
 

Verder hebben wij ook onze studentes in Nepal kunnen helpen, door goede 
huisvesting in een veilige omgeving, waarvoor de Stichting Caring Unites garant 

staat, en door het voor Amrita en Rejina mogelijk te maken om verder te 
studeren. Deze twee studentes zijn door de 40-dagenaktie al vanaf hun lagere 
school gesteund via Nelleke Alders' Stichting Child Welfare Organization Nepal.  

Dus we zijn best wel trots op deze leergierige meisjes. Op Amrita die nu bijna 
klaar is met haar BBA accountant-opleiding en graag wil doorgaan voor haar 

MBA-diploma. En op Rejina die graag een plekje op de landbouwhogeschool wil 
veroveren en hiervoor nu een stoomcursus volgt.  Met uw steun hebben wij deze 
meisjes kunnen helpen hun dromen te verwezenlijken. Zij zijn u hiervoor 

bijzonder erkentelijk en beschouwen het als een God’s geschenk, waarvan zij 
dankbaar gebruik mogen maken.  

 
Ook Stichting Child hebben wij dit jaar weer kunnen steunen, waardoor ruim 
50 door aids verweesde kinderen in Tanzania een schoolopleiding kunnen volgen 

en zo een betere toekomst kunnen krijgen. 
 



Tenslotte hebben wij Sjoerd Weiler kunnen helpen om zijn Tanjilife Nursery 

project in Gambia af te ronden. Doordat ook de fundering geheel vernieuwd 
moest worden, viel de bouw van het schooltje duurder uit dan gepland en wij 

hebben nu alsnog het ontbrekende bedrag kunnen overmaken. Na afronding zal 
er een mooie schoolbel aan de gevel komen met een dankbord aan de BEL-
gemeentes. 

 
Kortom, met uw bijdrage bieden we daadwerkelijk een groep kansloos gewaande 

kinderen en hun gezinnen een kansrijke toekomst. Niet op z’n minst doordat 
mensen zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten. Iedereen, die ons 
heeft geholpen om dit mogelijk te maken, hartelijk dank hiervoor. 

Wilt u meer weten over deze projecten, een reactie geven of op de hoogte 

blijven van de ontwikkelingen van de Interkerkelijke 40-dagenaktie, bezoek dan 
onze website: www.40-dagenaktie.nl 
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