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Broederlijk Delen campagne 2018

Beste ouder(s),
Met de eucharistieviering van woensdag 21 februari 2018 openden wij officieel onze
vastenwerking rond Broederlijk Delen.
Met de campagne ‘Help honger de wereld uit’ willen we de armoede en honger bestrijden
in Oeganda, een van de armste landen in Oost-Afrika.
Oeganda wordt wel eens de parel van Afrika genoemd. Dat heeft het land te danken aan
het heerlijke klimaat, de natuurpracht en de vele nationale parken. De laatste jaren
groeide het alvast uit tot een van de meest gegeerde vakantiebestemmingen in Afrika.
Spijtig genoeg wordt de plaatselijke bevolking hier niet beter van, één op vier gezinnen is
ondervoed of lijdt echte honger. 34% van de kinderen lijdt aan matige tot ernstige
groeistoornissen t.g.v. ondervoeding. Veel gezinnen slagen er niet meer in voldoende
voedsel te produceren omdat de oogsten in die regio steeds vaker mislukken. Dat is een
ramp voor de mensen die daar wonen.
Wat doet Broederlijk Delen?
Broederlijk Delen ondersteunt partnerorganisaties die de lokale bevolking helpen om hun
inkomen (uit de landbouw) te vergroten. De mensen geven niet op en zijn vindingrijk. Ze
werken keihard om een oplossing te vinden. COSIL, een plaatselijke organisatie die door
Broederlijk Delen ondersteund wordt, leent gezinnen geld waarmee ze een eigen handeltje
kunnen opzetten. 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.
COSIL wil het grote probleem van de houtkap in Oeganda aanpakken door de plaatselijke
bevolking anders te leren koken.
Daarom zamelen wij dit jaar geld in om de aankoop van houtbesparende kookvuurtjes voor
gezinnen te ondersteunen. Met deze vuurtjes hebben de vrouwen minder tijd nodig om
voldoende hout bij elkaar te sprokkelen. Bovendien zijn ze veiliger en veel beter voor het
milieu. Deze techniek van energiezuinig koken zorgt voor 80% minder rookontwikkeling in de
huizen, wat veel beter voor de gezondheid is. (+ ommezijde)
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Allan en Conrad
Gedurende de veertigdagentijd, de vasten, volgen wij het leven van Allan en zijn broertje
Conrad in Oeganda. 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 bevolking van Oeganda.
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 weer een succes mag worden!
Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we deze vastenperiode af met de sobere week en het sober
maal op de laatste vrijdag voor de vakantie.
Alvast dank aan onze leerlingen uit naam van de inwoners van Oeganda!
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