Terugblik Vastenactie 2017.
De werkgroep MOV kan terugkijken op een zeer geslaagde vastenactie.
Het thema van dit jaar: 'geef geld voor minder geweld' was niet het gemakkelijkste om uit te
leggen aan de schooljeugd. Dit weerhield hen er niet van om zich belangeloos in te zetten
voor de kinderen in San Salvador.
Guusje van de Andreasschool schreef het volgende:
" Ik ben langs de deuren geweest en heb lege flessen opgehaald. Andere kinderen hebben
heitje voor een karweitje gedaan. We moesten kinderen van El Salvador helpen, want daar zijn
drugsbendes. Daarom kunnen de kinderen niet veilig over straat en daarom zijn er nu
jeugdhuizen met activiteiten voor de kinderen."
Miekje vult aan:
"De kinderen daar kunnen niet veilig op straat spelen want daar zijn drugsbendes en dan
kunnen ze zeggen dat ze bij hen aan moeten sluiten en dat willen ze voorkomen, anders blijft
het bestaan
Met de hele school hebben we €952,52 opgehaald en we hebben 27 jeugdbendes verslagen."

Ook de kinderen van de Antonius en de Emmaus lieten zich van hun beste kant zien, waardoor
het mooie bedrag van €1262 voor de Vastenactie werd gehaald. Het was een feest om het
geld bij de scholen op te mogen halen!
Maar dat was nog niet alles!
De solidariteitsmaaltijd werd dit jaar bezocht door een record aantal gasten. Niet alleen de
erwtensoep vond gretig aftrek, maar ook de salade en het gezonde toetje. Tijdens de maaltijd
werd uitleg gegeven over het project, er werd gebeden en gezongen ( opnieuw vakkundig
begeleid door Cor Verlaan). De saamhorigheid was voelbaar, ook achter de schermen!

Een gevoel van dankbaarheid overviel me toen Anneriet het bedrag van de giften noemde: €1313,70!
Met uw giften in de Vastenactie-bussen achter in de kerk konden we uiteindelijk €3397,75 overmaken
voor het project 'eilanden van hoop', het jeugdcentrum van de zusters Angel de la Guarda. Heel
hartelijk dank daarvoor!
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