
ZWO bijdrage
in het kort

Elk jaar weer organiseren we een ac�e
voor ZWO. U hee� afgelopen jaren laten
zien dat u de projecten een warm hart
toedraagt, waarvoor onze hartelijke
dank! Zo kon er elders hulp geboden
worden.
In het afgelopen jaar hebben we vanuit
De Oosterkerk het Kerk in Ac�e-project
“Mwana Ukundwa, opvang en scholing
van weeskinderen” met € 5.000 kunnen
ondersteunen.

Dit jaar hebben we gekozen voor het
project:

Klimaat- en inkomensverbetering op het
pla�eland van Bangladesh

Wilt u ook dit jaar weer meebouwen,
meewerken en mee financieren aan
onze projecten in Zuid-Afrika en
Bangladesh?

U kunt uw bijdrage storten op rekening
NL 51 INGB 0000 7548 29 t.n.v. PgC
Diaconie o.v.v. bijdrage ZWO De
Oosterkerk

Hartelijke bedankt voor uw steun,
met vriendelijke groet,

Jannie van Lieburg, Jacob Rouw, Elna
Sollie, Annelies Boersma en Addy

Koster
Diakenen de Oosterkerk

De Oosterkerk
Klimaat- en inkomensverbetering op het
pla�eland van Bangladesh

Bangladesh is één van de meest
dichtbevolkte landen ter wereld.
Tegelijker�jd treffen de
klimaatveranderingen het land hard. Maar
liefst 20% van de kostbare landbouwgrond
gaat verloren bij een s�jging van de
zeespiegel. Het klimaat kent veel langere
perioden van droogte dan voorheen. Daarbij
bedreigen perioden met extreme regenval
de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke
Commissie voor Ontwikkeling in
Bangladesh) ontwikkelde een plan voor

milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het
verstookte hout op meer wijzen benut.
Een ingenieus kooktoestel gebruikt een
minimum aan zuurstof, en zet het hout voor
50% om in Biochar (lijkt op houtskool).
Door organische mest aan de Biochar toe te
voegen, wordt het gebruikt voor
bodemverrijking. De Biochar neemt
gemakkelijk voedingsstoffen voor planten
op. En Biochar houdt water langer vast, dat
een groot voordeel is in perioden van
droogte. Het voordeel voor gebruikers van
de zogenaamde 'Akha' is dat binnenshuis
minder rookontwikkeling is. Kortom, beter
voor de gezondheid!
We willen dit project met € 3.000,- steunen.

In de dienst van 10 februari bent u
uitgebreid ingelicht over dit doel door

mw. Petri Hofland van Kerk in Ac�e.

ZWO- bijdrage 2019
Zending,Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Projecten De Oosterkerk, De Hoeksteen en Schenkelkerk



Schenkelkerk
Vanuit de Schenkelkerk wordt in 2019 het project Nieuwe kansen voor kansarme
kinderen in Pretoria- Zuid- Afrika ondersteund.

Voor veel zwarte jongeren in Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in
gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. School wordt niet afgemaakt en
werkloosheid is een groot probleem. De christelijke organisa�e PEN biedt nieuwe
mogelijkheden.

Zij willen dit project met € 3.000,- steunen.

ZWO Capelle
In Capelle aan den IJssel werken drie kerken samen in de ZWO
commissie. Dit zijn de Hoeksteen, de Schenkelkerk en de
Oosterkerk. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelings- samenwerking.

Voor vragen kunt u terecht bij uw diakenen of mail naar:
zwo-team@zwocapelle.nl of ga naar de website:
www.zwocapelle.nl.

De Hoeksteen
Vanuit De Hoeksteen wordt het project Voedselzekerheid in Raishahi en Haluaghat

– Bangladesh ondersteund.

De allerarmsten in Bangladesh eten elke dag te weinig. Veel gezinnen verdienen te
weinig om voldoende rijst te kunnen kopen en proberen te overleven op twee, of
slechts één maal�jd per dag. Een kilo goedkope rijst kost ongeveer Taka 40,- (ong. €
0,40 ). Door de s�jgende voedselprijzen raken ook steeds meer mensen uit de lagere
middenklasse in de problemen. Zij houden weinig tot niets over voor huur, onderwijs
en gezondheid.
Kerk in Ac�e steunt daarom een voedselzekerheidsprogramma van de Kerk van
Bangladesh. Deze kerk is klein en beschikt over een beperkt kader, maar is er tot nu
toe goed in geslaagd om een groot aantal dorpsprojecten uit te voeren, waar

onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid een belangrijke plaats
innemen. Zij willen dit project met € 3.000,- steunen.


