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Geef voor 
gezond eten!

Collecte Werelddiaconaat

7 februari 2016

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen 

wij delen van wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen 

hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie voert het 

werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland, tien oecumenische

georiënteerde kerken en organisaties en namens een groeiend aantal 

particuliere donateurs.

Samen zijn we Kerk in ActieGeef voor het Werelddiaconale 
werk van Kerk in Actie!
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Kerk in Actie steunt het werk van Trukajaya in 2016 met  30.000 euro.

Voor € 35,- krijgt een gezin een training om lokale producten te 

gebruiken. En voor € 830,- kan er een biogasinstallatie worden 

gebouwd.

Helpt u mee?

Uw gift is welkom

 via de collectezak

  of op NL89ABNA 0457 457 457  

t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Werelddiaconaat 

Alvast heel hartelijk dank!

Dankzij uw gift kan Kerk in Actie Trukajaya op Java en wereldwijd andere 

diaconale projecten steunen.

Een vak leren en terug naar huis
Salamaty werd als 10-jarig meisje vanuit het droge noorden van Ghana naar 
Accra gestuurd, omdat het leven daar beter zou zijn. Ze belandde in een wereld 
vol criminaliteit en armoede. Jonge meisjes werken als drager of oppas, in 
de horeca of huishouding of moeten stenen hakken. Ze worden uitgebuit en 
moeten regelmatig op straat slapen.

Medewerkers van een Ghanees opvang-
centrum halen Salamaty op een dag van 
straat. Ze vertelt: “Zij hebben mij gered en 
een nieuw leven gegeven. Ze gaven me 
eten, kleren en leerden me het kappersvak.” 
Inmiddels is Salamaty teruggekeerd naar haar 
geboortestreek. Ze is getrouwd, heeft twee 
kinderen en haar eigen kapperszaak, opgezet 
met hulp van het opvangcentrum. Het is 
hard werken, maar ze redt het. “Ik vertel 
andere meiden dat ze niet naar de grote stad 
moeten gaan. Ik zorg nu voor mijn kinderen 
én voor mijn broertje en zusjes.” 

Helpt u mee? Geef via Kerk in Actie  
meer straatmeisjes een nieuwe kans!

kerkinactie.nl/straatmeisjesghana

“De meisjes leren voor kapster, 
naaister, pedicure, kok of maken sieraden. 

Ze kunnen hun eigen geld verdienen.  
Zo halen we hen uit de armoede.”

Medewerkster opvangcentrum

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

• Een meisje medisch onderzoeken kost 20 euro
• Een meisje een maand lang voeden kost 40 euro
• Materiaal voor een vaktraining kost 55 euro
• Een meisje een jaar begeleiden na vertrek kost 70 euro
• Een meisje herenigen met familie kost 100 euro

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana.


