Geef voor het zendingswerk van
Kerk in Actie
Kerk in Actie steunt het werk van JPRM in 2016 met € 60.000.
Geeftips:

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.

• V
 oor € 25 euro kunnen dorpelingen 100 stenen aanschaffen om een
school te bouwen.
• Een jaar les voor 30 personen kost € 200
• Een waterput slaan kost € 1.500

Alvast heel hartelijk dank!
Doet u ook mee?
Ja, ik geef
in de collectezak
	
op rekeningnummer NL89ABNA 0457 457 457
Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht

t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Collecte Hervormingsdag.

Bouwen aan
vrede in Nigeria

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

Dankzij u kan Kerk in Actie JPRM en andere zendingsprojecten steunen.
Heel hartelijk dank!

Internet: www.kerkinactie.nl
Rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. collecte Hervormingsdag

Collecte Hervormingsdag
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Vrede in een land vol spanningen
De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen.
Het gebied wordt al jaren getekend door conflicten en gewelddadigheid. Maar in
steeds meer dorpen overbruggen dorpsbewoners zelf de kloof. Door samen te
werken, komen ze dichter bij elkaar.
Rivaliteit tussen christenen en moslims is er altijd geweest in Nigeria, maar de
terreurbeweging Boko Haram zet de situatie op scherp. De organisatie Justice
Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt
mensen in Noord-Nigeria weer bij elkaar.

JPRM-medewerker Nemi:
“Vrouwen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun dorp.”

In gesprek
In veel dorpen werken christenen en moslims samen aan een betere toekomst.
Ze zetten zich in voor de ontwikkeling van hun eigen dorp, bijvoorbeeld door
samen een waterput of een weg aan te leggen.
Ook gaan ze met elkaar in gesprek over vrede en
gerechtigheid. Volwassenen kunnen bovendien
via JPRM leren lezen en schrijven en zetten
gezamenlijk spaargroepen op. In de dorpen waar
JPRM actief is, ontstaat een veiliger leefklimaat.
Bovendien is er meer welvaart en ontwikkeling,
waar alle bewoners van profiteren.
Trots
Een voorbeeld is het dorp Farana, waar JPRM
sinds vijf jaar actief is. Het dorp heeft nu een

waterpomp en schoollokalen voor 120 kinderen, gebouwd door de dorpelingen.
Ze verbouwen samen gierst, bonen, soja, haver en tarwe. Een deel van de oogst
verkopen ze op de markt om aan geld te komen voor het dorp. Vrouwen maken zelf
producten, zoals zeep en kaarsen, en leren naaien en breien. “Wij betrekken vrouwen altijd actief bij de ontwikkeling van hun dorp”, zegt JPRM-medewerker Nemi.
Het uitgangspunt van JPRM is dat de dorpelingen hun problemen zelf aanpakken
en dat christenen en moslims samenwerken. JPRM springt bij als er problemen
optreden en vult het budget aan als dat nodig is.

Steun dorpsbewoners in Noord-Nigeria bij het bouwen aan vrede
• 100 stenen voor een school: € 25
• Een jaar les voor 30 personen: € 200
• Waterput: € 1.500
Lees op de achterkant hoe u kunt bijdragen >>

Ze ontwikkelen zo niet alleen nieuwe vaardigheden, maar leren ook zelf het heft in handen

