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Kinderen in
Zuid-Soedan
Komt er ooit vrede in het door oorlog en conflicten
geteisterde Zuid-Soedan? Als buitenlandse bemiddelaars
het opgeven en geen geld meer steken in het
vredesoverleg, dan is de situatie met recht dramatisch te
noemen.

Zuid-Soedan

Vrede
begint klein
Gemeenschapsscholen
De zusters DMI geloven erin dat het
uiteengevallen Zuid-Soedan opnieuw
opgebouwd kan worden. Dat moet volgens
hen onder andere gebeuren door het
verbeteren van onderwijs. De zusters
beginnen helemaal bij het begin: de
kinderen. Ze investeren in kinderen, die
immers het meest lijden door de oorlog
in hun land en tegelijkertijd de toekomst
van het land vormen. Daar zaaien de
zusters de zaadjes van de toekomstige
vrede. Ze hebben daartoe zogeheten
gemeenschapsscholen opgericht.
Zuster Viji: “Wij zijn ervan overtuigd dat
onderwijs de sleutel is voor de toekomst van
de kinderen. Op de gemeenschapsscholen
leren zij naast kennis en vaardigheden
ook het vreedzaam met elkaar
samenleven.” Er wordt nu gestart met twee

gemeenschapsscholen in de gebieden
Rock City en Mangaten. Er leven in dit
gebied verschillende bevolkingsgroepen die
proberen te overleven met behulp van wat
veeteelt en landbouw. Er zijn geen scholen,
dus de meeste kinderen groeien op als
analfabeet.
Het hele dorp doet mee
Voordat de zusters zo’n project starten
praten ze veel met de dorpsoudsten, met
vrijwilligers en kerkmensen om zo precies de
noden te kunnen bepalen en te zorgen dat
het project ook in de toekomst voortgezet
kan worden. Zuster Viji: “Als we willen dat
de kinderen leren, dan moeten we eerst het
probleem van de ondervoeding aanpakken.”
Daarom willen ze de 200 kinderen die in
deze gebieden de gemeenschapsscholen
bezoeken drie keer per week een voedzame
maaltijd bieden. Er zullen plaatselijke

Bestuur, Nationaal Directeur
en medewerkers van MISSIO
Pauselijke Missiewerken
wensen u een Zalig Kerstmis
en een Gezegend 2018.
Sinds kort is MISSIO ook te vinden op
Facebook, neem eens een kijkje:
www.facebook.com/missionederland

Blijven hopen en geloven
Toch zijn er mensen die de hoop niet opgeven. De zusters
van de Daughters of Mary Immaculate, DMI (Dochters
van Maria Onbevlekt) zijn al sinds 2012 in Zuid-Soedan
aanwezig, onder de bezielende leiding van zuster Viji,
een goede bekende van Missio. Het is hun missie om
de meest kwetsbare mensen, mensen die overal buiten
vallen, de allerarmsten, en in het bijzonder vrouwen en
kinderen bij te staan en hun levens te verbeteren.

mensen worden aangesteld om te koken
en het eten wordt gekocht bij de plaatselijke
boeren. Het zijn niet alleen de kinderen,
de directe doelgroep, die er profijt van
hebben. Het waaiert uit naar de hele
dorpsgemeenschap.
Vrede in Zuid-Soedan begint heel klein en
eenvoudig met een voedzame maaltijd en
onderwijs voor de kinderen die de toekomst
vormen van dit verscheurde land. Zuster Viji
vraagt onze steun voor deze 200 kinderen.
Helpt u mee?

Geef aan MISSIO

Nodig e 8.000

Terugblik Ontmoetingsdag
In het sfeervolle Bonifaciushuis te Utrecht
kwamen op 30 september jl. zo’n 40
mensen bijeen om te luisteren naar
de lezing van vicaris Vincent Goulmy
over Burkina Faso. Het land dat dit jaar
centraal staat in de Wereldmissiemaand
van Missio had hij onlangs nog bezocht.
Vicaris Goulmy gaf een boeiend beeld van
het Afrikaanse land en ging wat dieper in
op het gevaarlijke werk dat in de illegale
goudmijnen wordt verricht.

Wilt u nog een donatie doen voor
Burkina Faso? Dat kan op ons
speciale rekeningnummer voor de
Wereldmissiemaand:

IBAN NL65 INGB 0000 0015 66
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

In de drie gespreksgroepen na de lezing
kwamen verschillende onderwerpen aan
bod. Zo werd er in een gespreksgroep
ingegaan op de vrijheid van godsdienst en
de onderlinge tolerantie van verschillende
bevolkingsgroepen. Burkina Faso is hierin
een voorbeeld voor andere landen op het
Afrikaanse continent.

MISSIO opnemen in uw testament

Missio
in actie

Missio richt zich
op een zevental
activiteiten. Net
als de zeven
kleuren van de
regenboog geven
die activiteiten
meer kleur aan
het leven van
parochies wereldwijd.

1

Kind in nood
Weeskinderen,
aidskinderen en
straatkinderen
bieden wij opvang
en onderdak.

armen en benadeelden stellen en daarmee
onze wereld een menselijker gezicht geven.
Omdat MISSIO door de belastingdienst
is gerangschikt als een algemeen nut
beogende instelling (ANBI) is MISSIO geen
schenkingsrecht en/of successierecht
verschuldigd over de door haar ontvangen
gelden. Zodoende zijn alle opbrengsten
100% beschikbaar voor de activiteiten van
MISSIO. Elke bijdrage die u in uw testament
laat vastleggen is welkom en wordt bijzonder
op prijs gesteld. Dat kan als volgt:

2

Scholing
Wij ondersteunen de
scholing van deze
kinderen door bij te
dragen aan boeken,
schooluniform en
opleidingskosten.

Geef aan

Voor al uw vragen staan
wij u graag te woord:
telefoon 070 – 304 74 44
of missio@missio.nl

3 4 5 6 7
Pastorale vorming

Parochievrijwilligers
helpen

Parochiegemeenschap opbouwen

Hun kerk steunen

Onze kerk
inspireren

Lokale mensen
ontvangen steun
bij hun opleiding
tot priester, pastoraal werk(st)er of
catechist.

Ook de vele vrijwilligers helpen wij bij
hun godsdienstige
vorming en training
in sociale vaardigheden via cursussen en lesmateriaal.

Naast toerusting
leveren wij een
ondersteunende
bijdrage aan vormingscentra en
kerkgebouwen.

Lokale kerken ontvangen jaarlijks een
financiële bijdrage
zodat ze levensvatbaar blijven en
zelfstandig kunnen
functioneren.

Via ons magazine
Kerk Wereldwijd
en onze websites
ontmoeten wij gelovigen ginds en leren
wij ons geloof met
elkaar te delen.

MISSIO Kerstactie 2017

Help mee
zaadjes van vrede
te zaaien in
Zuid-Soedan.

“Ik legateer, vrij van rechten, aan Nationaal
Bureau Pauselijke Missiewerken, Laan van
Nieuw Oost-Indië 191, 2593 BN Den Haag.”

IBAN NL93 INGB 0000 0087 25
Wij houden graag al onze vaste relaties op
de hoogte. Daarom ontvangen onze vaste
donateurs en vrijwilligers dit blad ook.
Voor hen fungeert de acceptgiro op de
eerste plaats als adresdrager.

Missio, Den Haag
Postbus 93140, 2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw Oost Indië 191
T 070 - 304 74 44 E missio@missio.nl
F 070 - 381 83 55 www.missio.nl

Mocht u door het jaar heen geen of minder
post van ons willen ontvangen, kunt
u ons dit schriftelijk kenbaar maken.

Missio is het wereldwijde solidariteitsfonds
van de katholieke kerk. Missio Berichten
verschijnt vijf keer per jaar.

Besteding: de opbrengst van deze actie
wordt besteed aan de hier genoemde
hulpactiviteiten en soortgelijke initiatieven.
© foto’s:
Missio Nederland;
N. Zwart; Missio Schweiz

Beelenkamp ontwerpers

Iets nalaten in de wereld, tijdens je leven,
maar ook daarna. Voor veel mensen is het
belangrijk om datgene wat tijdens hun leven
betekenis heeft, ook over de dood heen
voort te zetten. Het geloof waardoor men
zich gedragen weet, wil men graag anderen
schenken. Zodat ook zij hoop en toekomst
ervaren.
Door MISSIO (officiële naam: Pauselijke
Missiewerken) als goed doel op te nemen in
uw testament wordt dat mogelijk gemaakt.
MISSIO helpt al diegenen die zich in de
geest van het Evangelie aan de zijde van de

