
                                                               
                                                                                   
                           Adventsactie 2016: Solidariteit doorgeven.       
 
     
Onze economie doet denken aan een nieuwe ‘godsdienst’, compleet met ‘offers’ die wij vandaag moeten 
brengen zodat het morgen beter gaat. Solidariteit met mensen die het minder hebben is ver te zoeken, zeker 
als ze ver weg wonen. Adventsactie vraagt aandacht voor hen, in het bijzonder voor moeders en kinderen.  
  
Adventsactie ondersteunt dit jaar 5 projecten in het buitenland waarin moeders en kinderen centraal 
staan.  In Lemelerveld willen wij onze aandacht richten op het project: Straatkinderen terug naar huis in 
Rwanda.  

Zoals veel Afrikaanse landen, heeft ook Rwanda te kampen met het probleem van straatkinderen. Ondanks 

de inzet van de Rwandese overheid, de samenleving en internationale organisaties, leven veel kinderen op 

straat. Vaak is dat het gevolg van armoede op het platteland, aids, toenemende werkloosheid of lage 

koopkracht. De straatkinderen in Kigali hebben om allerlei redenen hun huis verlaten en leven in de 

probleemwijken waar geweld, drugsgebruik, misbruik en diefstal veel voorkomen.  

De organisatie Fidesco helpt al jarenlang straatkinderen in de hoofdstad Kigali. Ze vangen deze kinderen op 

maar hun doel is dat de kinderen terug naar huis kunnen. Daarom helpen ze de kinderen om zich 

lichamelijk en mentaal te herstellen van hun tijd op straat.  Ze krijgen in het centrum kleding, medische 

zorg, gaan naar school en hebben contact met een psycholoog. De kinderen worden in fasen geholpen om 

de overgang niet te abrupt te maken. Eerst wordt er contact met de kinderen gelegd en wanneer dit goed is 

volgt de opvang. In de laatste fase kunnen de kinderen naar huis en wordt het gezin begeleid. In 

uitzonderlijke gevallen worden ze opgenomen in een pleeggezin. 

Dit project richt zich op 3000 straatkinderen (voornamelijk jongens) in de straten van Kigali. Het centrum 

verwacht dat er in de periode 2016 - 2018 ongeveer 220 kinderen weer thuis zullen wonen en dat er 330 

kinderen opgevangen worden in het centrum. 

Laten ook wij solidair zijn met de straatkinderen in Rwanda en Adventsactie steunen.  
Solidariteit die niet gebaseerd is op wat we ooit nog willen terugkrijgen, maar op hetgeen we allang van 
anderen hebben gekregen. Van onze ouders vooral, die ons met hun liefde omringd hebben zodat we 
konden opgroeien en worden wie we nu zijn. De liefde die wij van anderen hebben ontvangen is de basis 
voor onze solidariteit met anderen. Solidariteit die zich niet beperkt tot eigen kring maar zich uitbreidt tot 
alle mensen wereldwijd. 
 
In de gebedsviering van 3 december is er volop aandacht voor deze actie en is de collecte hiervoor 
bestemd.  
Naast de grote wereldproblemen veraf willen wij onze ogen ook niet sluiten voor de problemen, zorgen, 
wensen en verlangens zoals iedereen van ons hier die persoonlijk heeft.  
In deze viering is het dan ook mogelijk om een persoonlijke intentie op te schrijven die tijdens de voorbeden 
voorgelezen zal worden.  
Gedurende de gehele Advent staat de bekende MOV-bus achter in de kerk. Rechtstreeks geld overmaken op 
het rekeningnummer van onze parochie NL34 RABO 0127801405 o.v.v. Adventsactie kan ook, of op rekening 
NL89 INGB 0653100000 t.n.v. Adventsactie Den Haag. 
 

 


