
   Vastenactie 2020: Schoon water verandert alles! 

 
De vastentijd staat weer voor de deur, een periode van bezinning en soberheid. 

We maken even een pas op de plaats in een samenleving waarbij het vooral draait om consumptie.  

Vastenactie wil daarom mensen aansporen zich solidair op te stellen met alle mensen waar ook ter wereld. 

 

Voor ons zijn veel dingen zo vanzelfsprekend dat we nauwelijks meer beseffen dat het voor veel mensen in 

andere delen van de wereld helemaal niet zo is. 

Zo zijn er maar weinig mensen meer in Nederland die nog meegemaakt hebben dat het water uit de put werd 

gehaald. Als we de kraan open draaien komt daar onbeperkt schoon drinkwater uit, heel gewoon. 

Toch is dit voor heel veel mensen over de hele wereld helemaal niet zo gewoon. Het water moet gehaald worden 

uit een put of rivier. En als er al stromend water is dan vaak alleen maar op een centrale plaats in het dorp.  

Dagelijks lopen miljoenen vrouwen en kinderen urenlang om water te halen waardoor een groot deel van de dag 

alleen al hieraan besteed wordt. De tijd die vrouwen en kinderen besteden aan het halen van water kunnen ze niet 

besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan, leren lezen en schrijven, geld verdienen of zorgen voor hun 

gezin.  

De dagelijkse tocht om water te halen voor vrouwen en kinderen is onveilig, ze lopen vaak alleen en zijn dan 

kwetsbaar. Het water is meestal ook nog eens verontreinigd en daardoor de oorzaak van 80% van alle ziektes in 

de ontwikkelingslanden. Wereldwijd wordt de helft van alle ziekenhuisbedden ingenomen door mensen die door 

vies water ziek zijn geworden. Iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water. 
 

Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis. Zij zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen 

of opslagtanks. Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben. Als een waterpunt 

vlakbij een school wordt gebouwd, zorgt het bijvoorbeeld voor minder verzuim. Deze projecten zorgen dan ook 

voor veel meer dan alleen schoon water en daarom hebben we gekozen voor het motto: Schoon water 

verandert alles! 

 

Wij kunnen Vastenactie daarbij helpen, u helpt toch ook? 

Bijdragen kan via de collecte in het weekend van 14 en 15 maart en ook staat de MOV bus de gehele 

vastenperiode achter in de kerk. Rechtstreeks geld overmaken op het rekeningnummer van onze parochie     

NL34 RABO 0127801405 o.v.v. Vastenactie kan ook, of op NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie Den 

Haag.  


