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Vastenactie Project 2022: Een thuis voor kinderen
Het Pope Francis Home
Daar richt zich de Vastenactie van dit jaar van de parochies OLV
Tenhemelopneming en St. Pieter Maastricht op.
Het Pope Francis Home is een onderdeel van het Anbu Ilam (Huis van
Liefde) dat in 1995 in Nagelcoil, in de Tamilnadu regio India) is
opgericht, en aanvankelijk bedoeld was voor de opvang van kinderen
met een aangeboren doofheid en kinderen uit zeer arme wijken.

Zo snijdt het mes aan twee kanten:
De meisjes zijn gezellig bezig én ze leren op die manier kleding maken
voor zichzelf en voor hun broertjes en zusjes.

Onderhand wordt pijnlijk duidelijk dat veel kinderen in die regio nu
extra zwaar getroffen worden, doordat zij een of beide ouders moeten
missen als gevolg van het Coronavirus. Zij hebben zorg en
bescherming nodig. Maar de angst voor het virus is onder de
bevolking zo groot, dat niemand bereid is, die kinderen op te nemen.
Op die manier blijven veel kinderen alleen en onverzorgd achter. Wat
natuurlijk hartverscheurend is.

Onontbeerlijk in de tegenwoordige maatschappij: kunnen omgaan met
de computer. De jongens worden wegwijs gemaakt op het gebied van
het Wereld Wijde Web en alles wat daarbij komt kijken.

Het Pope Francis Home gaat hulp bieden.
Het wordt een (tijdelijk) thuis voor 50 kinderen. Maar het gebouw
staat nog leeg en moet voorzien worden van meubilair, wasmachines,
beddengoed, stoeltjes, banken, speelgoed e.d.
Onze hulp is hard en hard nodig om ervoor te zorgen dat de kinderen
zich daar echt thuis zullen gaan voelen.
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Alle aandacht voor de leraar, die interessante stof behandelt!
Dat helpt even de gedachten af te leiden van de
dagelijkse problemen.

De kinderen worden even afgeleid door een grappige meneer.
Even lachen, dat doet goed!
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een thuis
voor
kinderen

Kinderen worden
opgevangen en
krijgen onderwijs

Gaan wij zorgen voor wat licht in het Pope
Francis Home, zodat de kinderen daar weer een
beetje gelukkig kunnen zijn?
Uw bijdrage graag op ons bankrekeningnummer:
Bankrekeningnummer NL05 ABNA 0640 1831 07
t.n.v. Kerk & Wereld van OLV Sterre der Zee en Sint Pieter
o.v.v. Vastenactie 2022 of
via de vastenactiezakjes en het offerblok achter in de kerk

Op de websites www.parochiesintpieter.nl en www.sterre-der-zee.nl
kunt u meer informatie vinden.
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