Diaconie. Nieuws
Hartelijk dank voor uw spontane medewerking aan de zadenactie voor de kinderen in Colombia.
Voor deze actie hebben veel gemeenteleden bloemenzaden besteld.
Ook hebben we een paasgroet met een zakje zaad aan alle gemeenteleden van de kloosterkerk
gebracht.
Het zal een mooi gezicht zijn als in de zomer in veel tuinen bloemen bloeien waar we van kunnen
genieten en waar de bijen natuurlijk erg blij mee zijn.

Doelen diaconiecollectes in mei en juni.

Collecte mei:
Actie Plan International: vrouwen in Nederland voor meisjes wereldwijd
Plan International werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens zich volledig kunnen ontwikkelen
en dezelfde rechten en kansen hebben. En dat is hard nodig, want wereldwijd worden dagelijks
meisjes achtergesteld en gediscrimineerd. Plan International voert projecten uit in ruim 50 landen in
Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, zodat meisjes kunnen leren, zich kunnen
ontwikkelen, voor zichzelf op kunnen komen en hun eigen beslissingen kunnen nemen. Samen met
de steun van duizenden sponsors werkt Plan zo aan een beter leven voor meisjes en jongens in
ontwikkelingslanden.

Deze drie heldinnen komen op voor meisjesrechten wereldwijd
Memory Banda
Na jarenlang campagnevoeren zijn kind huwelijken eindelijk verboden in Malawi. Memory Banda (20)
is een van de jonge activisten die heeft gestreden voor de verhoging van de minimum trouwleeftijd
naar 18 jaar.

Bibata
Bibata (28) uit Burkina Faso besloot een opleiding tot loodgieter te doen, terwijl dit beroep in haar land
wordt gezien als een echt mannenberoep. Nu is ze de enige vrouw met een loodgietersbedrijf in haar
stad en laat ze jonge meiden zien dat ze veel meer kunnen dan ze dachten.
Fatu Sesay
Fatu Sesay groeide op in Sierra Leone en is een voormalig sponsorkind van Nederlandse
sponsorouders. Nu zij zelf een gezin en carrière heeft wil ze anderen helpen. Daarom heeft ze het
Angels to Angels-fonds opgezet, dat tweehonderd schoolkinderen in Sierra Leone ondersteunt.
Lang niet alle helden dragen een cape. Wereldwijd strijden sterke meisjes en vrouwen voor gelijke
rechten. Van stoppen van kind huwelijken en meisjesbesnijdenissen tot het zorgen voor toegang tot
goed onderwijs. Deze vrouwen zijn echt heldinnen. Want, hoe klein hun daden misschien ook lijken,
de impact ervan is enorm

Kunnen deze heldinnen rekenen op uw steun?

Collecte juni:
Collecte voor de Weggeefwinkel in Ten Boer en voor Maxima, winkel voor de minima
in Delfzijl.
De weggeefwinkel is een plek waar het nu eens niet gaat om geld of status, maar waar iedereen,
arm of rijk, welkom is om spullen te halen en te brengen. Wat de ene niet meer gebruikt, kan de ander
weer gebruiken. Duurzaamheid!
De gezellige winkel is gevestigd aan de Handelsweg 1a in Ten Boer.
Zij zijn geopend op dinsdag- en donderdag van 9.00 - 14.00 uur, en op de 1e zaterdag van de maand.
Kledingbank Maxima
Kledingwinkel voor de minima.
De vrijwilligers van kledingbank Maxima in Delfzijl staan te popelen om hun klanten weer te kunnen
verwelkomen.
Vanaf woensdag 3 juni gaat de winkel weer open met aangepaste openingstijden (op de woensdagen
en donderdagen) en uitsluitend op afspraak .( via telnr. 06 50436113.

U bent van harte welkom in deze twee winkels, ook als u niets komt brengen of
halen, voor een praatje, een luisterend oor, of een lekker kopje thee/koffie. De
vrijwilligers staan voor u klaar!! Graag tot ziens ♥
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