Vastenactie 2021
In Schin op Geul ondersteunen wij het Weeshuis St. Rita in Rio de Janeiro (Brazilië) van oud
pastoor Cuijpers en het kindertehuis voor gehandicapten kinderen in Loitokitok (Kenia) van
oud pastoor Mol.
Aangezien onze euro’s van harte welkom zijn en structureel bijdragen aan betere
omstandigheden voor kinderen, blijven we deze projecten steunen.
Naast voornoemde projecten, lichten we allereerst de herkomst van de Vastenactie toe.
Achtergrond Vastenactie
Vastenactie (voluit Stichting Bisschoppelijke Vastenactie) is opgericht in 1961 in opdracht van
de Nederlandse bisschoppen. Vastenactie ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die
zich inzetten voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. Van oudsher is
de vastentijd (40 dagen voor Pasen) een periode van bezinning op ons eigen leven en onze
leefstijl. Een tijd om het verschil te maken in ons eigen leven maar ook in het leven van minder
bedeelden.
In Schin op Geul werden jarenlang de eigen missionarissen zuster Waelen en pater Smeets
ondersteund. Na hun overlijden, sloten wij ons aan bij de projecten die het bisdom in Roermond
een warm hart toedroeg. Deze projecten stonden ver van ons af waardoor het steeds lastiger
werd om een goed verhaal uit te dragen. Dit was in 2005 reden om het over een andere boeg
te gooien met een eigen project waardoor 100% naar het project gaat en wij van tijd tot tijd via
de Mauritiusbode de parochianen kunnen informeren.
Weeshuis St. Rita in Rio de Janeiro (Brazilië)
De schoolacties en het cadeau voor het 50-jarig priesterjubileum van pastoor Cuijpers waren
het aanknopingspunt waardoor contacten tussen het weeshuis en onze parochie opnieuw
werden aangehaald. Pastoor Cuijpers had jarenlang gewerkt in Rio en het weeshuis lag naast
zijn kerk. Het weeshuis is een stichting die geleid wordt door de zusters Franciscanessen van
Onze lieve Vrouw van Goede Raad. Binnen het weeshuis zorgen ongeveer 5 zusters, een
handvol vrijwilligers uit de nabije omgeving en enkele betaalde krachten ervoor dat het de
kinderen aan niets ontbreekt.
Door de kinderbescherming en de politie worden voornamelijk straatkinderen in het weeshuis
ondergebracht. Ook kinderen waarvan de ouders niet meer voor hen kunnen zorgen, kunnen
terecht in het weeshuis. Momenteel verblijven 83 kinderen in het weeshuis.
De zusters en vrijwilligers laten de kinderen naar de plaatselijke school gaan om onderwijs te
volgen. Ze worden klaargestoomd om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien.

Alleen voor de kinderen die via de kinderbescherming in het weeshuis terecht zijn gekomen
ontvangt het weeshuis een maandelijkse bijdrage. Voor haar overige inkomsten, is het
weeshuis afhankelijk van acties zoals rommelmarkt en giften zoals die van onze parochie.
De jaren na het vertrek van pastoor Cuijpers werden de contacten minder. Echter, nog steeds
gaat er jaarlijks via Misacor in Tilburg een klein bedrag naar Brazilië.
Kindertehuis in Loitokitok (Kenia)
Met de komst van pastoor Mol die ook jarenlang in de missie had gewerkt, kwam ook een
aanvullend project voor de vastenactie. Hiermee bleef de band met Kenia behouden.
In het kindertehuis voor gehandicapte kinderen wonen ongeveer 40 kinderen. Deze kinderen
zijn getroffen door kinderverlamming en leren hier om te gaan met hun beperkingen. Zij worden
verzorgd door zusters uit de Filipijnen. Ze krijgen ondersteuning van het Lilianefonds voor het
aanmeten en onderhouden van protheses. De laatste jaren worden de kinderen ook steeds
meer het slachtoffer van etnisch geweld waardoor ze verminkingen oplopen.
Naast scholing zijn ook hier alle activiteiten er op gericht om de kinderen zelfstandig in hun
levensonderhoud te laten voorzien.
Vanuit het afscheidscadeau van pastoor Mol is hier een nieuwe activiteit bijgekomen: het
verbouwen van mais en bonen op de aangekochte landbouwgrond.
Zuster Celia is zo verguld met onze gift dat ze ons regelmatig op de hoogte houdt via een
email met foto’s. Voor een volledige fotorapportage zie het fotoalbum op deze website:

De maïs en de zonnebloemen moeten nog even. Tegen eind maart is het zo ver. Laat dat nu
net de periode van onze jaarlijkse Vastenactie zijn: de Goede Week van 29 maart t/m 3 april.
Normaliter ontving u van ons een Vastenzakje. Ook dit jaar zijn wij genoodzaakt om deze
actie digitaal te houden. U kunt uw gift overmaken op:
NL 36 RABO 0146696387 t.n.v. CWMF Heijenrath
inzake missiecomité, via bijgaande QR-code
of in een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie
Namens de kinderen uit Brazilië en Kenia
zeggen wij alvast: “Dank U Wel”!

