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Broederlijk Delen campagne 2017

Beste ouder(s),
Met de eucharistieviering van woensdag 8 maart 2017 openden wij officieel onze
vastenwerking rond Broederlijk Delen.
Met de campagne ‘Stort regen voor Burkina Faso’ willen we de armoede en honger
bestrijden in Burkina Faso, een van de armste landen van West-Afrika.
Het staat bekend om zijn extreem warm en droog klimaat. Zo regent het er amper vier
maanden per jaar. Met de veranderingen in het klimaat wordt dat regenseizoen steeds
korter en de regenval wispelturiger. Hevige stortbuien zetten hele dorpen onder water en
spoelen vruchtbare grond weg, terwijl daarna de droogte aanhoudt en de planten afsterven.
Voldoende voedsel produceren is dus een hele uitdaging. Toch probeert 90% van de actieve
bevolking te leven van de landbouw. Op steun van de overheid kunnen ze niet rekenen. Die
kijkt niet om naar de lokale boeren.
Wat doet Broederlijk Delen?
Broederlijk Delen ondersteunt partnerorganisaties die de lokale bevolking helpen om hun
inkomen uit de landbouw te vergroten. De boeren geven niet op en zijn vindingrijk. Ze
werken keihard om een oplossing te vinden. ADIF, een plaatselijke organisatie die door
Broederlijk Delen ondersteund wordt, leert boeren hoe ze in het kurkdroge gebied nog beter
aan landbouw kunnen doen. Zo verwerven deze families een groter inkomen en kunnen ze
gezond voedsel kopen en hun kinderen naar school sturen.
En wij...
Op onze school willen wij zoals elk jaar de campagne van Broederlijk Delen steunen.
Dit jaar zamelen wij middelen in voor het organiseren van bijeenkomsten en doelgerichte
opleidingen. Daarmee kunnen we de boeren en hun families sterken. Dankzij Broederlijk
Delen krijgen vrouwen naast die opleiding ook vaak een lening waarmee ze een eigen
handeltje kunnen starten. Met die extra inkomsten hebben de kinderen voldoende te eten
en kunnen ze naar school.

Abbas en Rainata
Gedurende de veertigdagentijd, de vasten, volgen wij het leven Abbas en Rainata. Via
aangepast didactisch materiaal maken de leerlingen op onze school kennis met deze kinderen.
Tijdens de lessen komen de leerlingen onder andere te weten hoe belangrijk onze hulp is voor
de boeren in Burkina Faso.
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Spaaractie
In elke klas staat er een speciale “spaarpot”. Aan de kinderen werd uitgelegd wat zij precies
kunnen doen om een centje te vergaren voor de spaarpot. Misschien helpen ze straks even
in de tuin, wassen ze de auto … Tijdens de eucharistieviering kregen ze ook te horen dat het
niet belangrijk is hoeveel ze schenken maar des te meer met welk gevoel en via welke actie
ze dit hebben verwezenlijkt.

Elke week wordt een tussenstand gemaakt van wat de school al verdiend heeft. U kan dit met
ons meevolgen in de inkomhal van onze school.
We hopen van ganser harte dat het een succes mag worden!

Alvast dank aan onze leerlingen uit naam van de inwoners van Burkina Faso!

Laatste week= sobere week

Hélène Holvoet
directeur

de werkgroep pastorale

de leerkrachten

