Geef voor het werelddiaconale
werk van Kerk in Actie
Kerk in Actie steunt het werk van het ERP in 2017 met € 65.000.

Geeftip:
•	Voor € 50 krijgt een vrouw een eigen bijenkast.
• Een training voor het verwerken en verkopen van honing kost € 45.

Samen zijn we de kerk in actie
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus
willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en
wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten
komen. Kerk in Actie voert het werk uit namens de Protestantse
Kerk in Nederland, tien oecumenisch georiënteerde kerken en
organisaties en namens een groeiend aantal particuliere donateurs.

Doet u ook mee?
Ja, ik geef
in de collectezak
op rekeningnummer NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,
o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober.

Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht

Bijen en zaaizaad voor
vrouwen in Zuid-Soedan

Telefoon: (030) 880 14 56
E-mail: info@kerkinactie.nl

Dankzij u kan Kerk in Actie van het ERP en andere werelddiaconale
projecten steunen.

Internet: www.kerkinactie.nl

Alvast heel hartelijk dank!
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Landbouwtraining voor kwetsbare vrouwen
Het leven van veel vrouwen in Zuid-Soedan lijkt uitzichtloos. Er woedt
al jaren een burgeroorlog in het land. Bovendien lijden vrouwen onder
discriminatie en armoede. Bijen en zaaizaad helpen kwetsbare vrouwen
nu aan een inkomen.
Vrouwen die in armoede leven in Zuid-Soedan staan elke dag voor de vraag
hoe ze hun kinderen moeten voeden en kleden. Vaak verbouwen ze op kleine
schaal voedsel om te verkopen en zo wat extra’s te verdienen voor hun gezin.
Het Environmental Rehabilitation Program (ERP), partner van Kerk in Actie,
ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen hierbij.

De vrouwen leren om bijen te houden en honing te maken.

Eigen bijen
In de gebieden in Zuid-Soedan die lijden onder de burgeroorlog investeert Kerk
in Actie in noodhulp om slachtoffers te helpen. In gebieden waar het rustiger
is, staat juist economische
ontwikkeling voorop. Dit is niet
alleen van belang voor het inkomen
van mensen, maar ook voor de rust
in het gebied. Zolang mensen zicht
hebben op werk of inkomen, helpt
dit om te voorkomen dat de crisis
ook hier toeslaat.
Zo werkt het ook in het stadje
Maridi. De vrouwen krijgen
landbouwtraining en ontvangen
verbeterd zaaizaad van ERP.

Daardoor kunnen ze meer
verbouwen en oogsten. Door de
opbrengst te verkopen, verdienen
de vrouwen een broodnodige
aanvulling op het gezinsinkomen.
Dit jaar traint ERP bovendien
honderd vrouwen in het houden
van bijen. De vrouwen krijgen
eigen bijenkorven en leren hoe
ze honing kunnen verwerken en
verkopen.
Zo ging Rebecca Alfred Namandi
(27) van start met twee bijenkorven. “Ik heb veel geleerd, vooral hoe je veilig
bijen kunt houden.” Inmiddels maakt ze zelf pure honing. “In een jaar tijd
kan ik vier keer honing verzamelen, vier emmers per keer, in totaal dus zestien
emmers honing. De honing doe ik in flessen die geschikt zijn om te verkopen op
de markt.”
Hoop
Rebecca is moeder van vijf kinderen, haar man is gedood tijdens een aanval
van het rebellenleger. Het bijenproject heeft haar weer hoop gegeven voor de
toekomst. “Het levert voldoende inkomen op om mijn gezin te onderhouden.
Ik ben nu dus zelfvoorzienend.”

Helpt u mee?
Een bijenkast kost € 50. Voor € 45 kan één vrouw een training volgen voor
het maken en verpakken van honing.
Lees op de achterkant hoe u kunt bijdragen.

