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In 2011 vierde Zuid-Soedan haar onafhankelijkheid. Twee jaar later brak een 
burgeroorlog uit. Honderdduizenden mensen zijn gedood. Vier miljoen 
mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood 
ligt voortdurend op de loer. 

De burgeroorlog is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op 
te pakken. Samen met de Zuid-Soedanese kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om 

hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We 
verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. 
Mensen leren een eigen inkomen verdienen, 
bijvoorbeeld door zeep te maken.

Weduwe Jane richtte met zes andere vrouwen 
een coöperatie op. Op een gezamenlijk stuk 
grond verbouwen ze spinazie, tomaten, kool 
en bonen.Ze verkopen de oogst op de markt. 
Jane kon daardoor het schoolgeld voor haar 
kinderen betalen. Ze leert binnenkort hoe ze 
kan sparen. De vrouwen overwegen om een 
waterpomp aan te schaffen, zodat ze meer 
land kunnen irrigeren. 

Ondersteun boerinnen als Jane in hun 
uitdaging om te overleven.
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“Van het geld dat ik verdien kan ik mijn 
kinderen naar school laten gaan.” 

Jane

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

• voor 30 euro leert iemand een waterput onderhouden
• voor 30 euro leert iemand gezondheidsvoorlichting geven
• een gemeenschappelijk toilet kost 700 euro
• reparatie van een waterput kost 1.000 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. Zuid-Soedan 

Samen voedsel verbouwen

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!

Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht

Telefoon:  (030) 880 14 56

E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl

Internet: www.kerkinactie.nl

Rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. collecte Werelddiaconaat

Foto’s: Kerk in Actie

Uitgave: Jaargang 28, nummer 1

Artikelnummer: C016-6311

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.


