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Collecteafkondiging
In de sloppenwĳken van Bogotá komen jongeren heel
gemakkelĳk in aanraking met drugs en zware criminaliteit.
Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een
ander spoor. In één van de gevaarlĳkste wĳken is een
kookschool gestart waar kansarme jongeren een
opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige
en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren
plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren
stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf
een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC
soldaten als slachtoffers van het gewapend conict in Colombia. Door samen een opleiding
te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt
hiermee bĳ aan het belangrĳke proces van vrede en verzoening.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia
en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kookscholencolombia

Bericht voor het kerkblad
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia
In de sloppenwĳken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelĳk in aanraking met drugs
en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor.
In één van de gevaarlĳkste wĳken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme
jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel
ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conict in Colombia. Door samen een
opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De
kookschool draagt hiermee bĳ aan het belangrĳke proces van vrede en verzoening.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia
en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over
via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

