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Beste medeparochianen, 

 

Vanwege alle beperkingen waar we in 2020 mee te maken hebben gehad zal de 

campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2021 nogmaals in het teken 

staan van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.  

Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk 

inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

 

Goed (beroeps)onderwijs voor iedereen 

 

Tegenwoordig gaat ruim negentig procent van de kinderen in ontwikkelingslanden 

naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 procent. Vooral voor vrouwen en 

meisjes, die in deze landen vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote 

verbetering. Hoewel er dus al veel is bereikt, gaan 57 miljoen kinderen nog altijd 

niet naar school. Bovendien is alleen basisonderwijs niet voldoende om een goede 

baan te vinden en zo de cyclus van armoede te doorbreken. Net als in Nederland 

is een vervolgopleiding echt noodzakelijk. 

 

Waarom Voortgezet onderwijs loont 

• Een extra jaar scholing levert tot tien procent meer inkomen op. 

• Tien procent meer deelname aan voortgezet onderwijs dan gemiddeld 

vermindert oorlogsgevaar met drie procent. 

• Elk jaar voortgezet onderwijs verlaagt de kans dat een kind trouwt voor de  

18-jarige leeftijd met vijf procent. 

• Voortgezet onderwijs voor vrouwen en meisjes vermindert de ongelijkheid 

tussen mannen en vrouwen. 

• Mensen die voortgezet onderwijs hebben gevolgd nemen vaker een leidende 

rol op zich in de gemeenschap, bijvoorbeeld bij het oplossen van conflicten. 

 

Het laatste geldt bijvoorbeeld voor Patrick uit 

het noorden van Zambia. Zijn vader was 

overleden en zijn moeder kon niet voor de 

kinderen zorgen. Toch heeft hij de kans 

gekregen om het vak van kleermaker te leren. 

Nu kan hij niet alleen voor zichzelf en zijn 

moeder zorgen, maar geeft hij in zijn vrije tijd 

naailes aan mensen met een beperking. Hij 

zegt daarover: ‘Iemand heeft mij zijn kennis en 

vaardigheden bijgebracht. Nu wil ik op mijn 

beurt anderen helpen, zodat ook zij straks voor 

zichzelf kunnen zorgen’. 

 

  



Wat doet Vastenactie? 

 

Onder het motto “Werken aan je toekomst” steunt Vastenactie in 2021 projecten in 

onder andere Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Wereldwijd Leven miljoenen 

mensen die werken ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar 

verandering in brengen. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. 

Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze 

wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. 

Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten in de St. Petrusparochie 

 

Vorig jaar was het totaalbedrag dat wij als parochie voor de Vastenactie 

ophaalden ruim € 10.790,00.  Een bedrag om trots op te zijn! Want van alles wat we 

gepland hadden, hebben we één keer een vastenactiemaaltijd en taartverkoop 

op zondag kunnen houden. Gelukkig hadden we in september nog een 

succesvolle boekenmarkt. 

 

Zoals het er nu uitziet kunnen ook dit jaar de activiteiten niet doorgaan. 

Wel is er een nieuwe activiteit, Wandel voor een ander, in eigen omgeving.  

Meer informatie in de Rots en op https://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander    

 

Toch hopen wij van harte op uw steun voor het project. 

Bij deze brief hebben wij, om het u gemakkelijk te maken, een acceptgiro 

ingesloten. Wilt u zelf nog wel uw bankrekeningnummer, naam, adres en 

woonplaats op de acceptgiro vermelden, anders komt uw gift niet bij ons aan! 

U kunt natuurlijk ook via internetbankieren een bedrag overmaken op ons 

rekeningnummer  NL12 INGB 0000309622  

t.n.v. Werkgroep Missie & Ontw. St. Petrusparochie Krommenie.  

Uw gave aan de Vastenactie is bovendien als gift aftrekbaar voor de belasting. 

 

We hopen dat we mogen rekenen op uw steun, zodat jongeren in ontwikkelingslanden 

kunnen werken aan hun toekomst. 

 

Met hartelijke groeten, 

De Werkgroep M.O.V.(Missie, Ontwikkeling en Vrede) 

Hoe kunnen we bijdragen? 

 

• “Terug naar school” pakket 

Schooluniform, boeken en schooltas  

€ 40,00  

 

• Beroepsonderwijs (per persoon) 

Een technisch leerboek € 1,20 

Een beroepsopleiding (1 jaar) 

(monteur, lasser, kleermaker)  

kost € 200,00 

 

• Ondernemerschap 

Naaimachine € 200,00 

Een startpakket ‘opstarten groentewinkel’ 

kost € 360,00 
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