Wees warmhartig
geef om elkaar

In maart 2020 kreeg Nederland te maken met de uitbraak van
het coronavirus. Ondernemers zagen hun inkomsten wegvallen. Hulp van de overheid bood enig soelaas. Begin dit jaar
kwam er gelukkig licht aan de horizon: het vaccineren ging
van start. Ons land heeft voor dit jaar 84,5 miljoen vaccins
besteld: als alle Nederlanders zijn ingeënt dan hebben we nog
meer dan 50 miljoen vaccins over.

Actie ter bestrijding van de gevolgen
van de coronacrisis in
armere delen van onze wereld

Niet-Westerse wereld
Hoe anders is de situatie in de
niet-Westerse wereld. Er zijn vaak
veel te weinig vaccins. Het zal dus
nog lang duren voordat iedereen daar
is gevaccineerd. Daar is echt nog
geen sprake van licht aan het einde
van de tunnel.
Miljoenen mensen hebben onvoldoende inkomen of lijden zelfs
honger. Kinderen die niet naar school
kunnen, krijgen geen les. Daar zijn
geen middelen voor.
Wat is nodig?
Omdat de problemen immens zijn, is
heel veel geld nodig. Daarom willen
wij als Protestantse Gemeente
Culemborg de komende maanden
zoveel mogelijk geld bijeenbrengen.
Zo maken we steun aan de meest
kwetsbaren mogelijk. Tegelijkertijd
willen we aandacht vragen voor de
ongelijke verdeling in onze wereld.
Een ongelijkheid die er al zo lang is
en die door de coronacrisis weer
heel schrijnend zichtbaar is.

Er is gebrek aan van alles: goede
voorlichting over het besmettingsgevaar, mondmaskers, zeep en
beschermende materialen. De medische zorg - die vaak toch al niet
optimaal was – schiet ernstig tekort.
Partnerorganisaties van Kerk in Actie
doen een beroep op ons. Zij kunnen
geen rol spelen bij de aankoop van
vaccins, maar bieden wel steun aan
de meest kwetsbaren, die lijden onder
de gevolgen van de coronacrisis.

Dit doet Kerk in Actie
Kerk in Actie ondersteunt
wereldwijd kerken en partnerorganisaties in de coronacrisis.
Het geld gaat naar voedsel- en
hygiënepakketten, medische
^SVKɚRERGM¯PIWXIYRIR
preventiecampagnes.

Nepal
Tienduizenden Nepalese arbeidsmigranten in India raakten door de
coronamaatregelen hun baan kwijt.
Ze keerden terug naar hun families in
Nepal. De gevolgen zijn enorm:
zonder inkomsten (er heerst grote
werkloosheid in Nepal) ligt honger op
de loer.
Lokale partnerorganisaties van Kerk
in Actie delen voedselpakketten uit
aan teruggekeerde arbeidsmigranten

en hun families. Ook worden ze
geholpen met het opzetten van een
pluimveebedrijf of een groentekwekerij en het effectief bewerken van
landbouwgrond, zodat ze kunnen
voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften.
Hierdoor is er weer hoop op een
toekomst in eigen land en is het niet
meer nodig om ver van de familie
onder vaak mensonterende
omstandigheden te werken.

Indonesië
De organisatie Yabima werkt in
Zuid-Sumatra onder arme boeren in
afgelegen gebieden. Na de uitbraak
van de coronapandemie is Yabima
gestart met het geven van voorlichting in dorpsgemeenschappen over
het voorkomen van besmettingen en
het belang van gezonde voeding.
Verder ondersteunt de organisatie
groepen die een groot risico lopen op
besmetting, zoals gezondheids-

werkers, met beschermende kleding
en middelen zoals handschoenen,
mondmaskers en zeep.
Het coronavirus heeft in Indonesië
veel levens geëist. In gezinnen waar
de kostwinner is overleden geeft
Yabima morele en praktische steun.
Bijvoorbeeld met materiaal om een
kippenren te maken en daarmee wat
geld te verdienen.

Kameroen
De terreurgroep Boko Haram en
andere gewelddadige groepen hebben
meer dan een miljoen mensen op de
ZPYGLXHSIRWPEER1IXɚRERGM¯PIWXIYR
van Kerk in Actie gaf de Lutherse
Broederkerk van Kameroen in het
Noorden van het land in dorpen en een
vluchtelingenkamp voorlichting over
corona. Er werden mondmaskers en
L]KM¯RIQEXIVMEEPYMXKIHIIPH-RIPO
dorp gingen vijf bewoners aan de slag
om hun dorpsgenoten te vertellen over

de gevaren van corona. Zo zijn ruim
200.000 mensen bereikt. Daarnaast
werden 40.000 christenen in Noord-Kameroen via hun kerk voorgelicht.
Dit zijn maar een paar voorbeelden van
[EXɚRERGM¯PIWXIYROERFIXIOIRIRMR
de strijd tegen (de gevolgen van)
corona. Meer bijdragen betekenen
minder ongelijkheid in de wereld. Er is
nog heel veel geld nodig. Wees warmhartig. Help mee!

Wees warmhartig! Laten we van deze extra actie voor mensen elders in de wereld
samen een succes maken. Maak uw bijdrage over op bankrekening
NL90RABO0373736525 van de Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg
o.v.v. Wees warmhartig. Of scan de QR-code. Voor vragen of suggesties, stuur een
bericht naar: wees.warmhartig@pknculemborg.nl
Betalen met de QR-code:

Stap 1: Scan deOR code met de bankieren app of
camera van je smartphone.
Stap 2: Er komt een voorgesteld bedrag in beeld, of kies
zelf een bedrag.
Stap 3: het is gelukt!. Bedankt voor de donatie.

Overmaken:

U kunt geld overmaken op
rekeningnummer
NL 90 RABO 037 37 36 525
van de Diaconie
Protestantse Gemeente
Culemborg o.v.v. Wees
warmhartig.

(IHMEGSRMIZERHI4VSXIWXERXWI+IQIIRXI'YPIQFSVKLIIJXIIR%2&-WXEXYW9QEKY[KMJX
aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

