40 dagen Sterk & Dapper
Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere
jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In
makkelijkere en moeilijkere omstandigheden. Dit vraagt om
kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en
makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Sterk & Dapper, deel als Jezus.
Dat is het thema van de 40dagentijdcampagne dit jaar.
Sterk en dapper zijn kent vele vormen. Tijdens de 40dagentijd
verdiepen we elke week een vorm van sterk en dapper zijn. Deze
week is dat: stimuleren.
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Ja, ik geef:
in de collectezak
op IBAN NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,
o.v.v. 40dagentijd TLMI-M

Namens Phyu Thi en haar lotgenoten danken wij u hartelijk voor uw bijdrage.

Sterk & Dapper is…
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Uw gift komt ten goede aan dit project of aan soortgelijke projecten.
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Lieve Phyu Thi,
Een brief om je te laten weten hoeveel bewondering ik voor je heb. Jij woont in
Myanmar waar je opgroeide als wees. Jouw familie had geen geld voor vaccinaties.
Je kreeg polio waardoor jij je linkerbeen niet meer kon gebruiken. Je trouwde en
kreeg twee zoons. Twee jaar geleden overleed je man. Je had veel verdriet en
kreeg een beroerte. Nu functioneert ook je rechterbeen niet meer.
Ondanks de tegenslagen en je handicap zorg jij voor je kinderen. The Leprosy
Mission International-Myanmar ondersteunt je hierbij. Een fysiotherapeut geeft
jou aanwijzingen voor het doen van oefeningen. Je durft eigenlijk niet te dromen
over de toekomst, maar toch hoop je dat je jouw kinderen in de toekomst een
snoepje kunt geven.
Ik bewonder je kracht Phyu Thi! Omdat je doet wat je lichaam je toelaat te doen.
Omdat je elke dag werkt aan het sterker maken van jouw lichaam. Omdat je er
altijd voor je kinderen bent. En omdat je toch durft te dromen.
Kerk in Actie gelooft in delen. Daarom delen we jouw verhaal. Om anderen te
stimuleren ook sterk en dapper te zijn. Daarnaast vraag ik de gemeenteleden
van de kerk een bijdrage te leveren aan het werk van The Leprosy Mission
International-Myanmar, zodat mensen met een handicap praktische steun krijgen
om op eigen kracht door te gaan met hun leven.
Hartelijke groet,
Dr. Maureen, medisch directeur TLMI-M

The Leprosy Mission
International-Myanmar
The Leprosy Mission
International-Myanmar (TLMI-M)
is een partnerorganisatie van
Kerk in Actie die zich inzet om
de toegang tot onderwijs, werk,
inkomen en zorg voor mensen
met lepra of een lichamelijke
handicap te verbeteren.
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