Geef voor het werelddiaconale werk
van Kerk in Actie
Kerk in Actie steunt het werk van UMN in Nepal in 2018
met € 48.562,-.
Met dit bedrag wil de organisatie:
•	2 boten kopen
• 30 vissers trainen
• 2 waterfietsen kopen
• 1600 huishoudens van meer inkomen voorzien

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 IBAN NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,
o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober.

Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht

Leven van visserij en
ecotoerisme in Nepal

Telefoon: (030) 880 14 56

Dankzij uw bijdrage kan Kerk in Actie het werk van UMN en
andere werelddiaconale projecten steunen.
Alvast heel hartelijk dank!
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Meer inkomen dankzij betere visteelt

Trainingen
De UMN geeft trainingen aan de
bevolking rond het meer om op de beste
en meest duurzame manier vissen te
kweken. Daarnaast ondersteunt UMN hen
ook bij het verbouwen van groente en fruit
tijdens de maanden dat landbouw wel
mogelijk is. Ze trainen mensen om hun
eigen bedrijf op te zetten. Zo zijn in de
afgelopen jaren verscheidene boeren
begonnen met het opzetten van een
geiten- en een groentebedrijf.
Dankzij de ondersteuning
op het gebied van
landbouw, visserij en
toerisme, stijgen de
inkomsten en kunnen
1600 mensen het hele jaar
door voldoende
voedsel kopen.

De grond in de bergachtige Rukum-regio in het middenwesten van
Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht
maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er gebrek
aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 35% van de
kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed.
In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van
vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale markt. Samen met United Mission
Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten
door het verbeteren van de visteelt in het
Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg
van kweekvijvers, geeft advies over water
management tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis.

Dankzij de visvangst meer inkomen voor de bevolking

Waterfiets
Behalve voor het kweken van vis is het
Syarpumeer ook heel geschikt voor
ecotoerisme. Met ondersteuning van UMN is
het afgelopen jaar een waterfiets gekocht,
waarmee toeristen een mooie tocht over het
meer kunnen maken. Door gebruik van de
waterfiets komt er meer zuurstof in het
water wat de visstand bevordert. In 2018 wil
men meer waterfietsen aanschaffen.

Doe mee!
Een vissersboot kost € 5.000
Een training kost € 2.500

