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Ik ben 
dankbaar 
voor alle 

hulp

“
“

Ik moedig de mensen in 
mijn gemeenschap aan

“ “
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Er is hard gewerkt om de diaconale projecten nog dichterbij te 
brengen, bijvoorbeeld door het delen van levensverhalen. Om u als 
diaconie, vereniging of gemeentelid te inspireren. En te bewegen 
tot bewogenheid met mensen die hulp nodig hebben. Mensen 
met een diep verlangen naar vernieuwing, naar herstel van hun 
leven. Zoals Anna uit 
Oekraïne die met haar 
kinderen op de 
voorpagina staat. Op 
pagina 25 leest u haar 
verdrietige levensverhaal.

Uitgebreide informatie 
van ieder project staat op onze website: www.cgk.nl/diaconale-
projecten. Met woorden van bijna 2500 jaar oud roepen wij op: 
‘Spreek eerlijk recht en bewijs elkaar liefde en barmhartigheid, 
onderdruk geen weduwen en wezen, vreemdelingen of armen.’ 
(Zacharia 7:9). Doet u mee? Dank u wel!

Namens deputaten diaconaat,
Erjan van der Linde

Beloofd is beloofd: dit jaar zouden we laten weten hoe het met Diacoon verder gaat. We hebben 
ervoor gekozen de diaconale projecten in een vernieuwd magazine uit te brengen. Voor de 
toerusting die we in het verleden ook via Diacoon verspreidden bieden we andere mogelijkheden 
aan, zie www.cgk.nl/toerusting.

Bewijs elkaar 
liefde en 

barmhartigheid
“ “

De lijst van Diaconale projecten 2021 is nog tot eind december 2021 te gebruiken. 
Gebruik vanaf 1 januari 2022 alleen dit projectenmagazine. Vanaf die datum is dit projectenmagazine 

ook online te vinden via www.cgk.nl/diaconale-projecten.

HAI138: Angy is nog slaaf maar er 
is vernieuwing, hij mag naar 
school!

VERNIEUWING
Projectenmagazine wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van deputaten diaconaat van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken voor diakenen en anderen die betrokken zijn bij alles wat verband 
houdt met het diaconaat binnen de kerk, in de samenleving en wereldwijd.
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KERKEN HELPEN KERKEN HELPEN 
Als kerken hebben wij contact met kerken in de projectlanden. We ondersteunen hen bij hun diaconale 
taak. Ook bouwen we een band op, om onze hulp te verbeteren en van hen te leren. Zo helpen we 
elkaar bij het wereldwijde diaconaat.  

DIACONAAT IN DE WERELD 
Als Christelijke Gereformeerde Kerken steunen we dit jaar in 24 landen 35 diaconale projecten op een 
directe wijze. Deze projecten zijn door de afdeling diaconaat met zorg geselecteerd volgens de eisen 
van deputaten diaconaat en worden door de diaconaal consulent begeleid. Ze zijn onze gebeden en 
giften voluit waard! Uw bijdragen kunt u overmaken naar: 

NL52 INGB 0000 5353 00 van het Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal
onder vermelding van het projectnummer 

Op de webpagina’s van de afzonderlijke projecten kunt u rechtstreeks via iDeal bijdragen.
Of gebruik daarvoor de QR-code in de flyer of presentatie van het betreffende project.

Soms komen er in de loop van het jaar (noodhulp)projecten bij. Voor noodhulp bij rampen gelden 
andere voorwaarden. Meer over noodhulp leest u op www.cgk.nl/noodhulp. 
Via de Goededoelenlijst geven we aan welke projecten naar onze criteria verantwoord zijn om voor te 
geven: www.cgk.nl/goede-doelen. 

UITGAVEN EN INKOMSTEN 
Het vermelde bedrag wordt jaarlijks aan het project 
overgemaakt. Als er meer dan dit toegezegde bedrag is 
ontvangen, wordt dit overschot bestemd voor een ander 
project met een soortgelijk thema dat onvoldoende 
inkomsten heeft. 

Op onze website staat bij ieder project een kader met het 
projectbedrag. Ook de opgehaalde bedragen zijn daar 
zichtbaar. Elke maand worden alle per bank ontvangen 

giften toegevoegd, iDealbetalingen zijn in het kader direct zichtbaar. Heeft u liever een overzicht met 
de inkomsten van alle projecten? Kijk daarvoor op www.cgk.nl/inkomstenprojecten. Giften of collecten 
voor projecten die niet in de lijst van 2022 zijn vermeld, komen ten goede aan de algemene kas.

In opdracht van de generale synode betalen deputaten de afdelingskosten uit de omslag 
en dus niet uit uw giften voor de projecten in deze lijst! 

VERANTWOORDING
Van alle projecten ontvangen deputaten een inhoudelijke en financiële verantwoording. In iedere nieuws-
brief besteden we aandacht aan de projecten. Aanmelden? www.cgk.nl/nieuwsbrief Daarnaast ligt 
Doorgeven vier keer per jaar bij u op de mat met artikelen over onze projecten: www.cgk.nl/doorgeven.

HULPVERLENINGSZONDAG 
Jaarlijks vindt in onze kerken op de eerste zondag van februari de hulpverleningszondag plaats, in 2022 
is dat op D.V. 6 februari. De collecten op deze dag komen helemaal ten goede aan onze diaconale 
projecten. De opbrengst maakt geen deel uit van de omslag! Houd www.cgk.nl/hulpverleningszondag 
in de gaten voor nieuws over de hulpverleningszondag van 2022.

Een uitgebreidere toelichting vindt u op onze website: www.cgk.nl/project/over-de-projecten.

RONDOM DE PROJECTEN

Voor noodhulp 
bij rampen 

gelden andere 
voorwaarden

“ “

WELKE PROJECTEN WIJ ONDERSTEUNEN: 
• projecten die een structurele, blijvende verbetering als doel hebben;
• projecten die de lokale bevolking en met name de zwakken helpen;
• projecten die zorgen voor een duurzaam leefmilieu; 
• projecten die ons als kerken iets leren of uitwisseling mogelijk maken.

NEP023: Naailes voor deelnemers aan het rehabilitatieprogramma, de start van een vernieuwd (werkzaam) leven.
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GEEN ZORGEN MEER VOOR MORGEN
EGY048 NAAIATELIER - € 7.500

De werkloosheid in het zuiden van Egypte is 
groot. Met het opzetten van een eenvoudig 
naaiatelier wil DUET jonge vrouwen helpen. De 
vrouwen leren er een vak en kunnen als naaister 
de kost verdienen. 

Neem bijvoorbeeld Sabah. Vroeger was ze 
werkloos en afhankelijk. Tegenwoordig verkoopt 
Sabah haar zelfgemaakte kleding op de markt. 
Zo groeit niet alleen haar financiële zekerheid, 
maar ook haar zelfvertrouwen. Zie cgk.nl/EGY048

DE DOMINEE DE BOER OP
BOT130 HOOP VOOR SANJONGEREN - € 8.500

Toen dominee John in de stad Ghanzi, Botswana, Sanjongeren 
op straat zag rondhangen terwijl ze eigenlijk op school zouden 
moeten zitten, besloot hij daar wat aan te doen. Met zijn team 
gaat hij de straat op om met de jongeren en hun verzorgers in 
gesprek te gaan. Dominee John vangt jongeren op en biedt 
steun. Ook zoekt hij de jongeren op die ver weg in de velden 
wonen waar hun ouders het vee hoeden. Ook deze jongeren 
gaan vaak niet naar school. Wie niet (terug) naar school kan, 
leert een vak. Dit geeft hoop voor jongeren in een soms 
uitzichtloze situatie. Zie cgk.nl/BOT130

ZONDER WATER IS ER GEEN LEVEN
CAM020 WATERVOORZIENING 
- € 15.000

Omdat er in de twee armste provincies van 
Cambodja veel te weinig regen valt, is hulp van 
buitenaf nodig. PNKS (Licht van Hoop) graaft 
daarom ieder jaar in twee dorpen samen met de 
bewoners een grote vijver. Dit levert drinkwater 
op voor de mensen en hun vee. De vijver is een 
kweekvijver voor vis die erg  geschikt is om te 
eten. Met het water bevloeit men ook de akkers 
die rondom het dorp liggen. Een uitkomst voor 
de dorpsbewoners! Zie cgk.nl/CAM020 

BUR154 OPVANGCENTRUM STRAATKINDEREN - € 10.000

In het Embrace Center, een opvangcentrum in de stad Bujumbura in Burundi, vinden straatkinderen 
en kinderen met een beperking overdag een veilige plek. Het opvangcentrum, verbonden aan de lokale 
kerk Christian Life Ministries, betaalt voor 25 kinderen de schoolkosten en biedt medische zorg, een 
dagelijkse maaltijd, bijles, sport, spel en ontspanning. Gedreven door Gods liefde en met persoonlijke 
aandacht voor elk kind begeleidt het team hen naar zelfstandigheid. De kinderen voelen zich de koning 
te rijk! Zie cgk.nl/BUR154

KLAAR VOOR DE START … AF!
BRA094 WERKVOORBEREIDINGSTRAJECT 
STRAATJONGEREN - € 5.000

In Brazilië komen tieners vanwege hun gezinsomstandigheden 
makkelijk in de prostitutie of criminaliteit terecht. Velen raken 
ongewenst zwanger of gaan leven van diefstal of drugsverkoop. 
Om dit te voorkomen startte jeugdcentrum Jardim Colonial de 
cursus ‘Voorbereid de toekomst in!’. Bevlogen docenten trainen 
jongeren in sociale vaardigheden, het organiseren van taken, 
computergebruik, financieel beheer en solliciteren. Zo vergroten 
zij hun kans op werk en realiseren zij hun verlangen naar een 
beter leven. Zie cgk.nl/BRA094

VAN STRAATARM NAAR STEENRIJK

De basisschool is voor 
Sankinderen in Botswana een 
hele uitdaging. Omdat ze hun 
eigen taal spreken, kunnen ze 
het onderwijs in de landstaal 
niet goed volgen. De 
peuterschool Kaikagu bereidt 
Sanpeuters voor op de 
basisschool. Dat doen de 
juffen door de landstaal te 
spreken en door de peuters 
alvast te laten wennen aan 
het naar school gaan. Zo kan 
een Sankind vol vertrouwen 
op de basisschool starten! 
Zie cgk.nl/BOT129

BOT129 
PEUTERSCHOOL 
SANKINDEREN 
(KAIKAGU) - € 5.500 

IK BEGRIJP 
WAT DE 

JUF ZEGT! 
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Een paar jaar geleden werkte Ut als rijstboer. 
Omdat hij daarmee te weinig verdiende, liet hij 
zich ook inhuren als constructiewerker op 
verschillende plekken in het land. Maar de 
aannemer buitte Ut uit en voedsel, kleren of 
schoolgeld kon hij nog steeds amper betalen. 

Als hij thuis was, reageerde Ut zijn frustratie af op 
zijn vrouw en kinderen. Ook voelden Ut en zijn 
vrouw zich gediscrimineerd door hun buren 
omdat ze minder goed geleerd hadden kritisch 
na te denken of niet wisten hoe het is om je 
sociaal op te stellen. Ut zegt daarover: ‘Het voelde 
alsof we blind waren.’

ONTWIKKELING
Op een dag kwam iemand van de organisatie 
PNKS bij Ut’s gezin langs. Hij vertelde wat PNKS 
doet: bewonerscomités oprichten om dorpen te 

ontwikkelen. Met de aanleg van een vijver 
kunnen dorpsbewoners inkomen generen 
(CAM020). Bijvoorbeeld door groenten te 
verbouwen, vee te houden of vissen te vangen. 
Bovendien is er dan veilig drinkwater 
beschikbaar en kan hygiëne goed worden 
nageleefd. Ut werd direct lid van het comité.

Breed glimlachend vertelt hij: ‘Ik ben erg 
dankbaar dat PNKS me hoop en zelfvertrouwen 
heeft gegeven middels een vijver. De relatie met 
mijn vrouw en kinderen is hersteld. Ook kunnen 
zij nu naar school. We zijn getraind en 
bemoedigd door PNKS en onze dorpsgenoten. 
Ze geven echt om ons! 

Mijn droom is een huis te bouwen, daarvoor 
spaar ik nu. Ik hoop dat anderen op die manier 
ook hun droom waar kunnen maken!’

Ut Chey kan geen letter lezen of schrijven. Hij woont ook nog eens in een van de 
droogste regio’s van Cambodja, in het dorp Chraneang Te. Dankzij een bloeiende groentetuin 

en een stel kakelende kippen heeft hij toch voldoende inkomen om zijn gezin te onderhouden. 
Hoe dat kan, lees je in zijn verhaal.

UT CHEY

In                     met

Vanwege privacy dient deze foto ter illustratie. 
Ook al is deze man Ut niet, hij zou hem zomaar kunnen zijn.
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In Caïro, de hoofdstad van 
Egypte, verblijven duizenden 
Soedanese vluchtelingen. 
Onder hen zijn veel kinderen. 
De vluchtelingen kunnen niet 
rekenen op steun van de 
Egyptische overheid. Als er 
medische zorg nodig is, 
ontbreken de middelen om 
die hulp te organiseren. 

Samen met zeven kerken in 
Caïro maakt stichting 
Nijlvallei medische hulp 
mogelijk. Via deze lokale 
kerken wordt elke zondag 
voedsel verstrekt aan de 
vluchtelingen die geen enkel 
middel van bestaan hebben. 
Zie cgk.nl/EGY131

EEN WAARDE(N)VOLLE BELEGGING
FRA086 BEURZEN THEOLOGIESTUDENTEN - € 6.500

Hét Goede Nieuws delen met landgenoten is het verlangen van 
minder kapitaalkrachtige theologiestudenten. De Faculté Jean 
Calvin (FJC) in Frankrijk is een van de slechts drie 
reformatorische theologische faculteiten voor het wereldwijde 
Franse taalgebied. Een aantal studenten, voornamelijk 
afkomstig uit Afrikaanse landen, kan hun theologiestudie niet 
betalen. De faculteitsraad wil hen helpen met een beurs, mits er 
geld voor is. FJC ontvangt geen overheidssubsidie. Helpt u mee? 
Zie cgk.nl/FRA086

MEESTER, SPREEK JE MOERSTAAL!
GHA141 LEES- EN SCHRIJFONDERWIJS AAN 
KINDEREN - € 10.000

Dagombakinderen uit het noorden van Ghana groeien op met 
de lokale taal Dagbani, terwijl op school alleen wordt lesgegeven 
in het Engels. De organisatie Literacy and Development through 
Partnership (LDP) schiet deze kinderen te hulp door 
moedertaalonderwijs voor de Dagomba te organiseren. LDP 
leidt lokale onderwijzers op tot taalcoach en vertelt ouders over 
het belang van taalonderwijs. Want wie geschoold is, heeft meer 
kansen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Zie 
cgk.nl/GHA141

EGY131 HULP AAN 
SOEDANESE 
VLUCHTELINGEN 
- € 15.000

GEZONDHEID 
IS NIET TE 

KOOP. 
OF TOCH 

WEL?

GRATIS HULP IN DE 
HUISHOUDING 
HAI138 REHABILITATIE 
KINDSLAVEN - € 10.000

Was Haïti rond 1800 een van de eerste 
landen die slavernij afschafte, 
vandaag de dag werken zo’n 300.000 
kinderen als slaaf in het huishouden 
van gastouders. Restavek Freedom 
zet zich in om ‘restaveks’ naar school 
te laten gaan en biedt hun 
psychosociale hulp. Gastouders 
worden bewust gemaakt van hun 
verantwoordelijkheid: uitbuiting en/of 
uitsluiting van school wordt niet 
geaccepteerd. Ieder kind heeft recht 
op onderwijs en een veilige 
omgeving! Deputaten werken in dit 
project samen met Woord en Daad. 
Zie cgk.nl/HAI138

IK WIL OOK NAAR SCHOOL
HAI139 ONDERWIJS AAN 
KANSARME MEISJES - € 10.000

In het noordoosten van Haïti worden 
jongens voorgetrokken, zij mogen 
naar school. Meisjes niet, zij zijn handig 
in het huishouden. Maar scholing is 
juist erg belangrijk om de armste 
gezinnen uit een neerwaartse spiraal 
te halen. 

Met behulp van uw steun betaalt 
stichting Hulp Haïti daarom het 
schoolgeld voor deze kansarme 
meisjes, de ouders dragen zelf bij aan 
het inschrijfgeld. Zo krijgen de meisjes 
kans op een betere toekomst. En 
kunnen zij later - met behulp van een 
eigen inkomen - hun familie 
ondersteunen. Zie cgk.nl/HAI139

EEN HONGERIGE MAAG HEEFT 
GEEN OREN
ISR040 MAALTIJDEN KWETSBARE 
SCHOOLKINDEREN - € 15.000

In Jeruzalem leeft een groot aantal Joodse en 
Arabische gezinnen onder de armoedegrens. 
Kinderen van ouders die de schoollunch niet 
kunnen betalen, zitten met een lege maag op 
school. De Joodse organisatie Yad Elie wil 
helpen door maaltijden te verstrekken aan de 
armsten, ongeacht geloof of afkomst. 
Daarnaast verzorgt Yad Elie op vele manieren 
voorlichting over gezonde voeding aan leraren 
en ouders. De kans op een gezonde 
ontwikkeling voor kinderen wordt op deze 
manier vergroot. Zie cgk.nl/ISR040
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Na haar vlucht naar Egypte trouwde Astrina in 
Caïro. Het stel verwachtte samen een kindje, 
maar haar man kon niet bij de geboorte zijn. Ze 
vertelt aan een teamlid van Nijlvallei: ‘Mijn man 
heeft zijn dochter nooit gezien. Hij is weer naar 
Zuid Soedan vertrokken terwijl ik nog zwanger 
was. Hij hoopte daar werk te vinden want in 
Egypte lukte dat niet. Ik heb sindsdien nooit 
meer iets van hem gehoord. Leeft hij nog wel? Ik 
weet het niet.’

HULP GEZOCHT      
Het verlies van haar man was niet de enige klap 
voor Astrina. Toen ze voor het eerst met Stichting 
Nijlvallei in contact kwam, vertelde ze over de 
zorgen over haar kindje: ‘Kort nadat Heba was 
geboren, ontdekte ik een tumor in haar rug, aan 
de onderkant. Ze is nu drie jaar oud, en ik heb al 
veel te lang gewacht. Het ding is heel groot.’

Nijlvallei hielp Astrina met de kosten van de 
medische onderzoeken die nodig waren en 
regelden de operatie voor haar. Daarvoor 
zochten ze hard naar een chirurg en een 
ziekenhuis  die de operatie voor een vrienden-
prijs willen doen. Lager dan 3.500 euro wilde 
niemand gaan, want het ging om een lastige 
operatie omdat de tumor de ruggengraat raakte. 

Het gaat nu gelukkig beter met Heba. De operatie 
is geslaagd, de tumor is weg. Heba kan zich als 
jong meisje verder ontwikkelen. Haar moeder zei 
dit toen we haar onlangs belden: ‘Dank dat jullie 
me hielpen. Dank voor jullie gebed. Ik weet niet 
wat ik anders had moeten doen.’

In 2015 kwam Astrina naar Egypte, op de vlucht voor de oorlog in Zuid Soedan. Ze vond hulp bij 
Stichting Nijlvallei. De stichting geeft samen met zeven kerken medische hulp in Caïro (EGY131). 

Heba, het dochtertje van Astrina, had een ingrijpende operatie nodig.

De operatie is
Heba kan zich als 
jong meisje verder 

ontwikkelen
“ “

Heba kan verder!

HET GAAT GELUKKIG 
BETER MET HEBA

EEN INGRIJPENDE OPERATIE
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In de stad Kisumu in Kenia 
ondersteunt Light to Shine hiv/
aidspatiënten die door hun 
omgeving een negatief stempel 
krijgen opgedrukt. Dat 
beïnvloedt de manier waarop zij 
zichzelf zien, en worden gezien, 
ingrijpend. Elijah en Willianne 
Olweny, verbonden aan Light to 
Shine, zetten zich met een team 
vanuit hun lokale kerk in door 
deze groep patiënten thuis te 
bezoeken. Velen zijn kwetsbaar 
door hun ziekte of door 
werkloosheid. Light to Shine 
helpt hen met voedsel, 
medische hulp en begeleiding. 
Wie een leven redt, redt een 
wereld. Zie cgk.nl/KEN152

KENNIS DELEN IS VERMENIGVULDIGEN 
MOZ061 VOEDSELZEKERHEID - € 30.000

De inwoners van Mozambique zijn wat voedselvoorziening 
betreft grotendeels afhankelijk van wat zij zelf op een stukje 
grond kunnen verbouwen. De lokale organisatie Codesa 
helpt boerengezinnen hun kennis over duurzame landbouw 
te vergroten. En dat lijkt te werken! Vrouwen en mannen die 
een training van Codesa hebben gevolgd en die kennis 
toepassen, hebben meestal een viermaal grotere oogst dan 
voorheen. Wat niet nodig is voor eigen levensonderhoud 
verkopen zij op de markt. Een opwaartse spiraal die de 
voedselzekerheid ten goede komt. Zie cgk.nl/MOZ061

OP KAMP! 
ISR143 MULTICULTUREEL KINDERKAMP - € 5.000

Naarmate het Israëlisch-Palestijnse conflict voortduurt, escaleert 
de vijandschap makkelijk tussen deze bevolkingsgroepen. Al op 
jonge leeftijd leren Israëliërs en Palestijnen elkaar te zien als ‘de 
vijand’. De christelijke organisatie Musalaha biedt Israëlische en 
Palestijnse kinderen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten 
tijdens een zomerkamp. Door samen te eten, (spel)activiteiten te 
doen en de Bijbel te bestuderen, leren zij stereotype 
denkbeelden te doorbreken en relaties met elkaar op te 
bouwen. Zie cgk.nl/ISR143

TOEN IK NAAR MIJN 
NAASTE ZOCHT, 
WAAR WAS JIJ?
KEN152 BEGELEIDING HIV/
AIDSPATIËNTEN - € 6.000

WIJ SIGNALEREN EEN MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM. EN NU?
NEDERLAND

Zijn je ogen opengegaan voor nood om je heen? Zie je als diaken in de buurt van de kerk of als 
gemeentelid in jouw wijk een maatschappelijk probleem? Ook in Nederland is het mogelijk een project 
te starten met ondersteuning van deputaten diaconaat. Lees op onze website aan welke voorwaarden 
een aanvraag moet voldoen www.cgk.nl/projectcriteria of vraag begeleiding van onze diaconaal 
consulent.

EENZAAM. MAAR NIET ALLEEN! 
NED140 THUIS IN WEST - € 7.500

Thuis in West groeit. Dat is niet verwonderlijk, de nood van 
Rotterdam-West is hoog: de helft van de bewoners is 
eenzaam, 60% van de kinderen woont in een 
eenoudergezin. Daarnaast speelt in de wijk verslavings- en 
schuldenproblematiek. Thuis in West biedt een 
ontmoetingsplek, bouwt aan onderlinge relaties en helpt 
– samen met wijkbewoners – door middel van taaltraining, 
budgetbeheer en huiswerkbegeleiding. Daardoor hebben 
kwetsbare buurtbewoners weer zin in het leven, krijgen 
eigenwaarde en groeien in relaties. Zie cgk.nl/NED140

IK LUISTER NAAR JOU
NED126 LUISTERGROEPEN - € 8.000

Veel laagopgeleide en allochtone bewoners uit 
Amsterdam-Noord ervaren eenzaamheid en 
teleurstelling in sociale relaties, maar zoeken hier 
geen hulp bij. Hoop voor Noord is een multiculturele 
kerk die ernaar verlangt dat wijkgenoten op zoek 
gaan naar God en zichzelf, met oog voor elkaar. 

Hart voor Noord – de diaconale tak van Hoop voor 
Noord – biedt luistergroepen aan om mensen met 
sociale armoede te helpen meer vertrouwen te 
krijgen in menselijke relaties, een sociaal netwerk op 
te bouwen en weer of meer te participeren in de 
samenleving. Zie cgk.nl/NED126
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‘Ik had altijd veel moeilijkheden en mijn leven 
was zorgwekkend. Maar, vanuit die moeilijk-
heden heeft het project een verandering in 
mijn leven gebracht. Ik zie nu veel mogelijk-
heden om te groeien,’ begint Dias zijn verhaal.

Dias Alberto Nhagumbasse is getrouwd en vader 
van twee kinderen. Hij is predikant in de Pão 
Vivokerk in Mopeia, een regio in Mozambique. 
Onbetaald, want zoals veel predikanten in Afrika 
moet hij in zijn eigen onderhoud voorzien. Met 
zijn gemeente raakt Dias betrokken bij het 
voedselzekerheidproject (MOZ061). In dit project 
geeft de lokale organisatie Codesa 
landbouwtrainingen en gebruikt men de 
principes van Umoja (zie kader). 

Al zijn hele leven werkt Dias als boer. Door de 
training van Codesa en de inzet van Umoja-
principes stijgen de opbrengsten van zijn land. 
Zo krijgt hij de mogelijkheid een winkeltje te 
starten waar hij olie, zeep, melk, zout en suiker 
verkoopt. Een belangrijke stap. Zijn inkomen 
groeit en de winkel versterkt de sociale 
verbinding in de buurt. Dias vertelt: ‘Ik moedig 
de mensen in mijn gemeenschap aan om te 
leren van wat Codesa biedt zodat Gods zegen 
zich nog veel meer verspreidt.’

aan het

DIAS
DOMINEE Umoja is een Oost-Afrikaans woord dat is 

overgewaaid naar allerlei delen in de wereld. 
Het betekent ‘saamhorigheid’. Umoja staat 
voor een gemeenschap die samen de 
problemen waar ze tegenaan loopt, aanpakt. 
Men kijkt naar wat God hun heeft gegeven 
aan onderlinge gemeenschap, natuurlijke 
hulpbronnen en saamhorigheid. Een 
gemeenschap die zich verantwoordelijk voelt 
voor elkaar; in het bijzonder voor wie zwak, 
ziek en kwetsbaar is. 

Ik moedig de 
mensen in mijn 
gemeenschap 

aan

“

“
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In een arm land als Nepal is 
de lagere status van vrouwen 
diep in de samenleving 
geworteld. Jongens 
ontvangen meer waardering 
en voedsel en hebben betere 
toegang tot onderwijs en 
gezondheidszorg. 
Familieproblemen, 
werkloosheid en groepsdruk 
lokken verslavingen uit. 

ACN, namens 43 kerken in 
Pokhara actief, helpt 
vrouwelijke druggebruikers. 
Zij behandelen de verslaving 
én begeleiden hen bij een 
goede terugkeer in de 
gemeenschap. Daarbij 
worden familieleden 
ingeschakeld en is er veel 
aandacht voor scholing van 
de vrouwen. 
Zie cgk.nl/NEP023

IK RED MEZELF WEL!
NIC148 TRAINING KWETSBARE VROUWEN - € 10.000

Vanuit Managua, de hoofdstad van Nicaragua, is ICC een 
ondernemersproject voor kansarme vrouwen gestart. Deze 
christelijke organisatie biedt 60 vrouwen een beroepsopleiding 
aan waardoor zij zelf in hun levensonderhoud leren voorzien. 
Met het leren van een vak zoals naaien, sieraden maken of 
schoonheidsspecialiste helpt ICC hen aan een beter leven. Ook 
motiveert zij de vrouwen vanuit de Bijbel om verantwoordelijk-
heid te nemen voor hun eigen leven. 
Zie cgk.nl/NIC148

BETERSCHAP
OEK084 OPVANG 
VERSLAAFDEN - € 5.000

De verslavingszorg in Oekraïne kijkt 
alleen naar de lichamelijke conditie 
van verslaafden, met alle gevolgen 
van dien. Samen met Margreet van 
Beest, voormalig missionaire 
diaconale werker, bouwde de lokale 
kerk opvanghuis ‘Het Anker’ om 
drugs- en alcoholverslaafden te 
helpen. Met uw ondersteuning 
bieden de opvolgers van Margreet 
deze mensen op een professionele 
manier perspectief: van afkicken tot 
zelfstandig wonen, werken en het 
opbouwen van sociale contacten. 
Zie cgk.nl/OEK084

OEG146 ZELFREDZAME WEDUWEN, WEZEN EN 
GEHANDICAPTEN - € 5.000

In Bubulo, een plaats in het oosten van Oeganda, is door 
Shalom Christian Ministries International samen met de 
lokale kerk een project gestart om weduwen, wezen en 
gehandicapten te ondersteunen bij het verkrijgen van een 
duurzaam inkomen. Deze groep moet bedelen om geld en 
eten. Dat is pijnlijk en hun zelfvertrouwen is laag. Daarom 
wil Shalom deze kwetsbare mensen helpen met onderwijs, 
werk en goede gezondheid zodat zij sterk en onafhankelijk 
worden. Zie cgk.nl/OEK146

BABYGELUK
OEK115 MOEDER- EN BABY-
CENTRUM (KIEV) - € 5.000

In Oekraïne pakt Father’s House 
samen met Kom over en help de nood 
onder (zwangere) tieners en jonge 
moeders aan en probeert onder hen 
abortussen en het afstaan van baby’s 
te voorkomen. In moeder- en 
babycentrum Bethel leren de 
moeders zelfstandig te leven en goed 
voor hun kleine kinderen te zorgen. 
Daarnaast ontvangen zij hulp bij het 
zoeken naar een opleiding of werk, 
woonruimte en bij het contact met de 
vader en familie van het kind. Help de 
jonge moeders mee stappen te zetten 
naar een beter gezinsleven! 
Zie cgk.nl/OEK115 

DA’S PAS ZUIVERE KOFFIE
NIC147 STEUN ARME KOFFIEBOEREN - € 10.000

In het noorden van Nicaragua leven op het platteland veel 
koffieboeren met hun gezinnen in extreme armoede. Dit gaat 
veelal om kleine producenten van koffie die gebruik maken van 
de aanwezige natuurlijke  hulpbronnen. De organisatie PAC 
helpt deze koffieboeren met behulp van een succesvolle 
methode de productie te verbeteren en de grond duurzaam te 
verbouwen. Dit vergroot de economische kansen voor de 
koffieboeren aanzienlijk. Zie cgk.nl/NIC147

NEP023 
REHABILITATIE 
DRUG-
GEBRUIKERS
- € 16.000

IEDEREEN 
WIL GELIEFD 

ZIJN

JIJ BENT WAARDEVOL!
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De man van Mayling liet haar achter met vijf 
kinderen. Met alle gevolgen van dien. De situatie 
van Mayling is de situatie van meer vrouwen in 
Nicaragua. 

De christelijke organisatie ICC komt op voor deze 
groep vrouwen door beroepsopleidingen aan te 
bieden in samenwerking met lokale kerken en 
gemeenschappen. ICC streeft naar een blijvend 
resultaat zodat vrouwen structureel voldoende 
inkomen krijgen. En dat zijzelf op hun beurt 
rolmodel worden voor andere vrouwen in hun 
omgeving. 

BEMOEDIGING
Mayling vertelt enthousiast: ‘De opleiding is echt 
een bemoediging in mijn leven. Onze docent is 
een uitstekende trainer, vriendelijk en liefdevol. 
Als studenten kunnen we leren van elkaars 

Mayling Muñoz is een alleenstaande moeder. Sinds kort volgt ze een opleiding tot 
schoonheidsspecialiste en kapster. Via de kerk hoorde zij over het ondernemersproject (NIC148). ‘Ik 

ben er heel blij mee want het is dé kans om een nieuwe start te maken. Mijn leven vóór de opleiding 
was een grote illusie om uit de armoede te komen. Nu heb ik iets in handen om mee te vechten 

tegen de negatieve spiraal waar ik in zat,’ aldus Mayling.

MAYLING MUÑOZ 

NU HEB IK IETS IN HANDEN 
OM MEE TE VECHTEN

Bedankt, 
ik hoef de 
strijd niet 
alleen te 
voeren

“

“
verhalen, we wisselen ideeën en ervaringen uit. 
De opleiding brengt andersoortige gesprekken 
op gang, bijvoorbeeld over hoe je kunt sparen. 
Het is een heel bruikbare opleiding.’ 

‘Als schoonheidsspecialiste en kapster 
kan ik vanuit huis werken. Mijn kinderen 
hoef ik dan niet meer alleen te laten. Ik 
vind het erg belangrijk voor ze te kunnen 
zorgen. En dat ik hen kan helpen met 
hun huiswerk. Ik wil de broeders en 
zusters van de CGK enorm bedanken, 
maar bovenal de Here God. Jullie steun 
is fantastisch, ik hoef de strijd om voor 
mijn kinderen te zorgen niet alleen te 
voeren. Dankzij jullie opent de opleiding 
nieuw perspectief voor vrouwen zoals ik.’
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De organisatie Mercy House 
biedt in Oekraïne een 
schuilplaats aan alleenstaande 
(jonge) vrouwen met hun baby’s 
en kinderen die in moeizame 
omstandigheden leven. Mercy 
House voorziet in voedsel en 
kleding en leert hun 
basisvaardigheden zoals koken 
en budgetbeheer. De moeders 
proberen te werken of een 
opleiding te volgen en zorgen 
voor de kinderen. Met de juiste 
begeleiding krijgen de moeders 
hun eigenwaarde terug, staan zij 
steviger in de schoenen en 
vatten zij moed om de toekomst 
tegemoet te treden! 
Zie cgk.nl/OEK142

ELK KIND IS KOSTBAAR 
PAG122 OPVANG GEHANDICAPTEN - € 8.500 

Jemima helpt in Palestijns gebied gehandicapte kinderen en 
hun ouders. Vanwege lange wachtlijsten voor het tehuis 
begon Jemima een paar jaar geleden met thuiszorg. Deze 
methode werpt haar vruchten af! 

Door de veelal Arabische kinderen thuis te bezoeken en 
oefeningen voor te doen aan de ouders, kunnen therapeuten 
veel kinderen helpen. Een maatschappelijk werker bezoekt 
de ouders om hun te leren accepteren dat hun kind anders is 
dan andere kinderen. Zie cgk.nl/PAG122 

TEL UIT JE WINST! 
PAK151 ARMOEDE-
VERLICHTING EN 
GEMEENSCHAPS-
VORMING - € 8.000

In Pakistan leeft ruim 30% 
van de bevolking onder de 
armoedegrens. De 
christelijke welzijns-
organisatie YWAY wil 
mensen in de regio Nankana 
structureel aan voldoende 
voedsel helpen door 
zaaigoed te verstrekken voor 
een eigen moestuin. YWAY 
ondersteunt de verzorging 
van de groenteplantjes met 

instructieboekjes- en filmpjes. Ook familieleden of buren 
profiteren van de opbrengst van de moestuin. Zo worden 
mensen minder snel slachtoffer van omstandigheden (zoals 
werkloosheid door de coronacrisis) én kunnen zij gezond en 
sterk de uitdagingen van het leven aan. Zie cgk.nl/PAK151

DE MOED(ER) 
ERIN HOUDEN
OEK142 ONDERDAK 
VOOR MOEDER EN KIND 
(VATUTINE) - € 5.000

EEN GROTE STAP VOORUIT PAG128 ENGELSE LES VOOR JONGEREN - € 5.500

Wie (goed) Engels spreekt, heeft in Palestijns gebied een voorsprong. Zowel op school als op het werk is 
Engels een belangrijke taal. STEP richt zich met het geven van Engelse les op met name Palestijnse 
jongeren wiens leven is getekend door de gespannen sfeer waarin zij leven. STEP gelooft dat als 
mensen zich kunnen ontwikkelen en iedereen gelijke kansen krijgt, dit een positief effect heeft op de 
kwaliteit van leven. Help mee te investeren in jonge levens! Zie cgk.nl/PAG128

NATUURLIJK WEER GROEN
PER153 BOSBEHOUD EN 
BOSBESCHERMING - € 10.000

Het savanne-achtige bosgebied in het noorden 
van Peru takelt in rap tempo af door uitputting. 
De bossen veranderen in woestijn en verliezen 
hun unieke biodiversiteit. A Rocha Peru wil dit 
proces omkeren en zet in op herstel, behoud en 
bescherming van het regenwoud en ecosysteem. 
De lokale bevolking is afhankelijk van de bossen 
voor voedsel, water en inkomen. A Rocha 
ondersteunt hen hoe ze de bossen op een 
duurzame manier kunnen gebruiken zodat ze 
toch inkomen blijven genereren. 
Zie cgk.nl/PER153

IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? NEE!
SEN136 MEDISCHE MISSIE - € 11.500

Senegal behoort tot de dertig armste landen ter 
wereld. Dat heeft veel gevolgen. Er zijn weinig 
mogelijkheden voor het opleiden van medisch 
personeel waardoor er een enorm tekort is aan 
artsen. Tropenarts Tabitha Kieviet werkt in een 
zendingskliniek in Senegal. Zij traint Senegalese 
verpleegkundigen om in (meer) lokale 
gezondheidsbehoeften te kunnen voorzien. Zo 
kunnen meer mensen gebruik maken van 
medische zorg. Zie cgk.nl/SEN136
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‘Ik rebelleerde regelmatig en mijn broers wreven 
me mijn slechte gedrag voortdurend in,’ vertelt 
Anna. ‘Ze dreigden me naar een weeshuis te 
brengen. Ik kon niet meer tegen hen op en 
uiteindelijk ging ik op mijn 16e er zelf naartoe. 
Ook al bezocht ik ondertussen school, liever hing 
ik rond met vrienden. Ik ontmoette een jongen 
en we trouwden. We trokken bij zijn ouders in, 
maar vanwege de grotere afstand stopte ik met 
mijn technische studie. Al snel raakte ik zwanger. 
Daar was mijn schoonvader niet blij mee. 
Stanislav werd geboren en ondanks de 
problemen genoot ik van het moederschap. Na 8  
maanden raakte ik onverwacht opnieuw 
zwanger. Mijn schoonvader werd steeds kwader. 
Na de geboorte van Svetlana begon mijn man 
mij te vernederen en te slaan.’ 

Anna zucht. Even later vertelt ze verder: ‘Dat was 
ondraaglijk voor mij. Ik keerde terug naar het 
dorp van mijn grootouders. Zij boden mij 
onderdak in een oud huisje zonder stromend 
water, een moeilijke tijd. Niet lang daarna kwam 
de politite met jeugdzorg langs om de kinderen 
weg te halen. Ik was erg bang en smeekte hen 
mijn kindjes bij mij te laten. 

Tot mijn verrassing arriveerden even later 
vrijwilligers van House of Mercy (OEK142) en ik 
accepteerde hun aanbod om daar mijn leven op 
orde te krijgen. Ik ben iedereen heel dankbaar 
die me heeft geholpen. Ik heb een verwarmde, 
lichte kamer waar de kinderen een eigen bedje 
hebben. Mijn leven verandert en ik doe erg mijn 
best zodat ik mijn kinderen kan zien lachen!’

Het leven is hard in Oekraïne. Dat merken ook jonge kinderen zoals bijvoorbeeld Anna Kondratieva. 
Als ze één jaar oud is, overlijdt haar moeder aan kanker. Niet veel later sterft haar vader aan 

alcoholvergiftiging. Op 5-jarige leeftijd is ze wees. Gelukkig kan haar oma voor Anna zorgen. Helaas 
maken haar broers het Anna niet gemakkelijk in haar worsteling als weeskind.

ANNA KONDRATIEVA

In                     met

IK BEN DANKBAAR VOOR ALLE HULP

Ik doe erg mijn 
best zodat ik 

mijn kinderen 
kan zien 
lachen

“

“
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IN STILTE ZGL149 PROJECT IN EEN GESLOTEN LAND - € 20.000

In een zeer gesloten land in Zuidoost Azië werkt een groepje buitenlandse leraren. Zij mogen niet 
openlijk over het evangelie spreken, maar kunnen door middel van hun levensstijl iets delen van 
hun motivatie. De lokale, kwetsbare christenen worden enorm bemoedigd door de aanwezigheid 
van broeders en zusters die hun leven wagen om in hun midden te zijn. Het werk heeft veel 
impact. Zo zei een geheime gelovige tegen één van de leraren: ‘Ik heb mijn familie over jullie 
verteld en ook mijn uitgebreide familie (broeders en zusters).’ Zie cgk.nl/ZGL149

OP WEG NAAR HERSTEL 
SIE144 OPVANG SLACHTOFFERS 
SEKSUEEL GEWELD - € 8.000 

Tijdens de burgeroorlog van 1991 tot 2002 is in 
Sierra Leone op grote schaal seksueel geweld 
gepleegd tegen vrouwen en meisjes. Sindsdien 
krijgt een op de drie vrouwen in het land te 
maken met verkrachting. 

De christelijke organisatie AWESSCRV kijkt niet 
langer toe en komt op voor deze kwetsbare 
groep. Zij zorgt voor een schuilplaats, voedsel, 
medische en juridische hulp voor mishandelde 
meisjes en vrouwen. Daarnaast bieden mede-
werkers van AWESSCRV een luisterend oor en 
begeleiding. Veiligheid en zekerheid vormen het 
begin van herstel. 
Zie cgk.nl/SIE144 

INVESTEREN IN KINDEREN IS 
INVESTEREN IN DE TOEKOMST 
ZAF145 OPVANG EN BEGELEIDING 
WEESKINDEREN (THEMBALETHU) 
- € 10.000

In het gemeenschapscentrum van Thembalethu, 
Zuid-Afrika, vangt men weeskinderen of verlaten 
kinderen op die te lijden hebben onder armoede, 
onrecht en ziekte. Medewerkers van het centrum 
willen hun een veilige, christelijke omgeving en 
praktische hulp bieden. Door hun behoeften te 
inventariseren, kunnen zij hun relevante en 
duurzame hulp bieden. Denk aan behoeften van 
fysieke, sociaal-emotionele, educatieve of 
geestelijke aard. Een investering waar deze 
kinderen zienderogen van opknappen! 
Zie cgk.nl/ZAF145

ZAF052 WERKGELEGENHEID EN HIV-
VOORLICHTING  - € 13.000 

Meer dan zes miljoen inwoners van Zuid-Afrika 
hebben met hiv/aids te maken. SCDO, de 
diaconale tak van de Reformed Churches of 
South Africa, geeft hiv/aidsvoorlichting op 
scholen, bij buurtcomités en in kerken. Ook helpt 
ze hiv/aids-slachtoffers bij het zoeken naar werk 
of het opzetten van een eigen bedrijf. Daarnaast 
informeert SCDO over het belang van gezonde 
voeding en gaat zij stigmatisering tegen. Zo 
biedt ze hoop voor wie getroffen is en probeert 
ze te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers bij 
komen. Zie cgk.nl/ZAF052

IN GROEI EN BLOEI
ZAF066 OPVANG EN BEGELEIDING 
WEESKINDEREN (SUN CITY) - € 11.000 

Hiv/aids maakt veel slachtoffers in Zuid-Afrika. Er 
zijn veel kinderen die door aids beide ouders 
verloren. Als er geen grote broer of zus is om op 
terug te vallen, zijn deze wezen aan hun lot 
overgelaten en zwerven ze over straat met alle 
gevolgen van dien. Sun City is een opvanghuis 
voor deze wezen. De kinderen krijgen te eten en 
begeleiding tot volwassenheid. De staf en 
kerkelijke vrijwilligers geven lichamelijke en 
geestelijke zorg. Ook gaan de kinderen naar 
school. Zonneschijn in hun leven! 
Zie cgk.nl/ZAF066

IK LEES NU WAT ER STAAT
ZAM127 TRAINING ONDERWIJZERS - 
€ 5.000

Op het platteland van Zambia is meer dan 
vijftig procent van de bevolking analfabeet. 
Wie niet kan lezen, vindt moeilijk een baan. 
Christian Education Ministry (CEM) gelooft dat 
onderwijs een belangrijk middel is om die 
vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. 
Daarom steunt CEM in de omgeving van 
Petauke zo’n twintig scholen die door de 
dorpsgemeenschappen zelf zijn gestart. 
Vrijwilligers krijgen van CEM training in 
onderwijsvaardigheden. Zo kunnen zij hun 
eigen kinderen in de lokale taal lesgeven. 
Zie cgk.nl/ZAM127

REGIE OVER JE 
EIGEN LEVEN
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Missionaire diaconale werker Marjanne Hendriksen en haar team verzorgen niet alleen trainingen 
en onderwijspakketten op scholen in Zambia (ZAM127). Ook maken zij video’s met Bijbelverhalen. 
Het delen van deze filmpjes blijft niet beperkt tot Zambia maar verspreidt zich inmiddels over het 
hele Afrikaanse continent. Lees mee met een aantal reacties die het team ontving via WhatsApp:

Een hoofdonderwijzer uit Zambia 

Met onze school gaat het goed 
na de lockdown. De leerkrachten 
zijn blij met de nieuwe lesstof. 
We zijn heel blij met jullie 
bijdrage, dank jullie wel. We 
geven ook de Bijbellessen en de 
kinderen kijken alweer uit naar 
de volgende les.

Een man uit Marokko

Dit is heel fijn, geweldig bedankt. 
Graag ontvang ik er meer! Ik ben 
echt blij met deze video’s.

Een predikant uit Oeganda 

Ik ben dankbaar dat je me aan 
de WhatsAppgroep hebt 
toegevoegd. Ik ben zo blij met de 
video’s die we ontvangen voor 
de kinderen. Ik waardeer het 
enorm dat jullie doorgaan met 
het delen ervan. Ik wens jullie 
Gods zegen. Ik bid dat de 
trainingen na de pandemie weer 
hervat worden en dat ik jullie 
weer kan ontmoeten.

Een moeder uit Zambia

Mijn dochter vraagt elke dag of ik 
al een nieuwe video op mijn 
telefoon heb. Jullie kunnen je 
voorstellen dat mijn telefoon druk 
bezet is.

IS ER AL EEN NIEUW FILMPJE?

Bijbels                         via de app

De filmpjes zijn 
hard nodig om 

mensen te 
bemoedigen

“

“
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Dit overzicht vindt u terug op onze website: www.cgk.nl/diaconale-projecten.
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PROJECTENLIJST 2022

Giften voor projecten kunt u overmaken naar NL52 INGB 0000 5353 00 van het 
Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal. Vermeld daarbij alstublieft het projectnummer! 

Op de webpagina’s van de afzonderlijke projecten kunt u rechtstreeks via iDeal bijdragen.
Of gebruik daarvoor de QR-code in de flyer of presentatie van het betreffende project.

PR-MATERIAAL 
Van elk project kunt u een powerpointpresentatie, flyers en/of posters aanvragen via 
diaconaat@cgk.nl. Doe dit geruime tijd voordat u het materiaal nodig heeft. Op ons 
inkomstenoverzicht staat voor elk project hoeveel aan bijdragen al is ontvangen, zie pagina 5.
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Ik vraag me af waarom 
vrouwen en kinderen 

soms zo moeten lijden

“

“
Meer weten over wat James en 

zijn team bezielt? Lees meer op de 
hulpverleningzondag van 2022.

(James Moore, projectleider SIE144)

www.cgk.nl/diaconale-projecten


