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VOORWOORD

Graag bied ik u de nieuwste uitgave van het Projectenoverzicht van Project 10 27, het diaco- 
nale programma van de GZB, aan. Hierin vindt u een geactualiseerd aanbod van alle diaconale 
projecten van de GZB in 2020.

Samen met onze partners in binnen- en buitenland willen we ook dit jaar weer omzien naar 
mensen, jongeren en ouderen, die om allerlei redenen op onze hulp zijn aangewezen. Ik doe een 
beroep op het meeleven en de steun van diaconieën en particulieren om het Evangelie in woord 
én daad wereldwijd zichtbaar te maken. 

Voor meer informatie over de projecten verwijs ik graag naar de website (zie colofon).
Op de laatste pagina is voor de volledigheid nog een keer het collecterooster voor 2020 
opgenomen.

Ik kijk uit naar een mooie samenwerking met u ten dienste van het Koninkrijk van God. Er zijn 
voor 2020 veel (nieuwe) uitdagingen. Helpt u mee deze te realiseren? Niet alleen uw financiële 
middelen zoals via collecten en giften, maar ook uw gebed zijn hierbij onmisbaar. 

Bas Stolk,
Coördinator Project 10 27
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Wat u verder nog moet weten…

• De projecten van Project 10 27 zijn onderverdeeld in vijf werkvelden: * Medische hulp | * Zorg 
voor kwetsbare mensen | * Onderwijs en werk | * Noodhulp en wederopbouw | * Diaconaat in 
Nederland. 

• Het overzicht is gemaakt naar de stand per 1 januari 2020. 
• Voor de actuele ontwikkelingen rond de projecten adviseren wij u de website 

(www.project1027.nl) te raadplegen. U kunt ons ook altijd bellen: 088-1027000. 
• Heeft u interesse voor de (digitale) nieuwsbrief van Project 10 27 (verschijnt ongeveer vier 

keer per jaar)? Stuur dan een e-mail naar: info@project1027.nl. 
• Misschien dat clubs of verenigingen in uw gemeente op zoek zijn naar diaconale projecten. 

U kunt meerdere exemplaren van deze brochure aanvragen of downloaden via de website. 
• Donaties of giften voor projecten kunt u overmaken op bankrekeningnummer:  

NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van Project 10 27, onder vermelding van het project of het 
projectnummer. 

• Zijn voor een project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar ver- 
gelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project. 
 

Vragen over Project 10 27? Neem contact op met de coördinator,  Bas Stolk, T: 088-1027000,  
E: bstolk@project1027.nl. Hij wil u graag adviseren of het programma verder toelichten.

“Het is ons verlangen om samen 

met broeders en zusters

wereldwijd het Evangelie

zichtbaar te maken...

in woord én daad.”



Landelijke

collecte

03-05-2020

MEDISCHE HULP

Medische hulp voor kwetsbare mensen
Centraal-Azië | CA.1.107| € 11.800
Een groep christelijke artsen in Centraal-Azië wil kwets-
bare mensen in de samenleving helpen, omdat zij vaak 
geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg. De 
artsen geven trainingen en voorlichting en bieden gratis 
medisch onderzoek en behandelingen aan. 
 
Ondersteuning christelijk ziekenhuis 
Democratische Republiek Congo | DC.1.100| € 5.900
Het missieziekenhuis in Itendey, waarbij de artsen Wil-
lem en Joanne Folmer betrokken zijn, is sinds 2017 in 
wederopbouw na de oorlog van Ituri. De GZB wil het 
ziekenhuis ondersteunen door bij te dragen aan de ver-
betering van de hygiëne van het ziekenhuis en de zorg 
aan patiënten. 
 
Gezondheidszorg in arm gebied
Ethiopië | ET.1.100| € 53.000
Benishangul-Gumuz is een van de 
armste regio’s van Ethiopië. De kli-
niek van de Ethiopische Kale Hewet 
Kerk (EKHC) in dit gebied richt zich 
voornamelijk op moeder-kindzorg, 
omdat de moeder-kindsterfte erg 
hoog is onder de Berta’s, een arme 
bevolkingsgroep die voor 90% uit 
moslims bestaat. 

Medische zorg in Noord-India
India | IN.1.101 | € 21.200
In veel dorpen in het noorden van 
India is weinig aandacht voor rein-
heid en hygiëne. De gezondheid en 
het welzijn van de bewoners is vaak 
ronduit slecht. Een toegewijd team 
van artsen en verpleegkundigen be-
zoeken deze dorpen om hierin ver-
betering te brengen.

Medische zorg op Java
Indonesië | ID.2.102 | € 14.700
Arme mensen in de afgelegen gebieden van Java heb-
ben nauwelijks toegang tot medische zorg. Om hier iets 
aan te doen heeft de stichting Sion medische posten 
geopend en een mobiele kliniek aangeschaft. Daarnaast 
worden jongeren getraind in eerste hulp en het belang 
van een gezonde levensstijl. 
 
Betaalbare gezondheidszorg voor arme patiënten
Zimbabwe | ZW.1.102 | € 5.900
In Zimbabwe leven veel mensen onder de armoede-
grens. Ze hebben geen geld voor medische hulp. Daar-
om is het Poor People Fund opgericht en kunnen mensen 
terecht in de twee ziekenhuizen van de Hervormde Kerk 
van Zimbabwe. 

Gezondheidszorg in vluchtelingenkampen
Zuid-Soedan/Noord-Oeganda | SS.1.104 | € 5.900
De gezondheidszorg in de kampen in Noord-Oeganda, 
voor vluchtelingen uit Zuid-Soedan, is ontoereikend. 
De kerk van Kajo-Keji traint vrouwen/moeders zodat 
zij advies en voorlichting kunnen geven in hun eigen 
omgeving. Met de beperkte middelen die er zijn kunnen 
toch sommige ziekten worden voorkomen
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Hoop voor Syrië
Syrië | ME.N.300
De situatie in Noordoost Syrië is nog steeds instabiel en 
onveilig. Mensen zijn angstig omdat ze niet weten wat 
er gaat gebeuren. Er zijn tekorten en mensen kunnen 
de uitdagende omstandigheden van hun dagelijks leven 
vaak niet aan. De kerk ondersteunt met voedselpakket-
tenen en wil een baken van hoop zijn...

NOODHULP EN WEDEROPBOUW

Kijk voor een up-to-date van de noodhulpprojecten op www.project1027.nl

Landelijke

collecte

02-02-2020

Landelijke

collecte

25-12-2020

Noodhulp

Op zondag 3 mei 2020 is er een 
landelijke noodhulpcollecte.
De bestemming wordt op een later 
tijdstip vastgesteld en bekend ge-
maakt. Deze is afhankelijk van de 
actualiteit van de nood in de wereld.



ZORG VOOR KWETSBARE MENSEN

Hulp voor (ex-) gevangenen
Albanië | AL.2.101 | € 23.600
Na een verblijf in de gevangenis valt het niet mee om 
je leven weer op te pakken. De Albanese organisatie 
Shkbsh helpt ex-gevangenen bij het vinden van een 
baan en brengt hen in contact met een plaatselijke ge-
meente. Ook staan ze families van gevangenen bij met 
diaconale en pastorale zorg.

Hulp voor dove mensen
Centraal-Azië | CA.1.110 | € 11.800 
Veel dove mensen In Centraal-Azië zijn arm en onge-
schoold. Zo’n 20 mensen (vaak zelf ook doof) helpen 
hen met voedsel, kleding, schoenen en brandstof en 
delen het Evangelie met hen. Met steun van de GZB 
worden trainingen mogelijk gemaakt en materiaal 
beschikbaar gesteld.

Hospice voor daklozen
Centraal-Azië | CA.1.111 | € 23.500
Met dit project helpen we een christelijke organisatie bij 
het opzetten van een hospice, Hier kunnen vijf of zes 
terminale daklozen worden opgevangen die anders op 
straat zouden sterven. Een plek waar kwetsbare mensen 
goede zorg voor een waardig levenseinde krijgen.

Opvang kinderen in kansarme wijken
Colombia | CO.1.105 | € 29.400
In twee achterstandswijken in de hoofdstad Bogotá 
heeft de kerk opvang geregeld voor kinderen die 
opgroeien in armoede en slechte sociale omstan-
digheden. De kinderen genieten van de verschillende 
activiteiten en komen op een plek waar ze liefde en 
aandacht krijgen en waar ze zichzelf mogen zijn. 

Oog voor de meest kwetsbaren
Colombia | CO.1.106 | € 27.000
De kerkelijk gemeenten in Colombia hebben oog voor 
de meest kwetsbaren in de samenleving. Met een aantal 
projecten helpen zij hun naasten: naschoolse activitei-
ten voor kinderen in wijken met veel geweld en drugs, 
aandacht voor daklozen, een gezond ontbijt en activi-
teiten voor eenzame ouderen en het ondersteunen van 
vluchtelingen uit Venezuela.

Verbetering levensomstandigheden 
Egypte | EG.1.106 | € 11.800
In Egypte, met name op het plat-
teland, komt veel armoede voor. 
De GZB werkt samen met de 
Egyptische Kerk in twee arme dorp-
jes in het noordoosten van Egypte. 
Vrouwen ontvangen beroeps- 
trainingen, er wordt voor kin-
deropvang gezorgd en er is aan-
dacht voor betere gezondheidszorg.  

‘Klein, maar present!’
Frankrijk | FR.1.102 | € 8.800
Kleine christelijke gemeenten in Zuid-Frankrijk wil-
len present zijn en Jezus’ liefde laten zien. Ze zoeken 
manieren om vanuit het evangelie interesse te tonen 
voor mensen die extra aandacht nodig hebben, bijvoor-
beeld de vele migranten. Ze staan hen met raad en daad 
terzijde, bieden voedselhulp en (goedkope) kleding en 
dragen financieel bij aan hun huisvesting. 

Hulp aan gehandicapte kinderen 
Indonesië | ID. 1.103 | € 17.600
Veel gehandicapte kinderen in Indonesië worden ver-
waarloosd. De vrouwenbond van de Torajakerk heeft 
ooit een programma opgezet om hen te voorzien van 
hulpmiddelen voor het dagelijkse leven, zoals een 
looprek of rolstoel, 
De kinderen ontvangen basisonderwijs en handvaardig-
heid, waardoor zij de mogelijkheid krijgen om zich te 
ontwikkelen.

Geen kind mag honger lijden
Israël | IL.1.100 | € 11.800
Meer dan een miljoen Israëliërs leeft onder de armoede-
grens. De Joodse Marion Kunstenaar, Nederlandse van 
oorsprong, heeft in 2002 de organisatie Yad Elie op- 
gericht. Deze organisatie zorgt ervoor dat zo’n 600 
Joodse en Palestijnse kleuters, kinderen en tieners die 
dat nodig hebben, op school een maaltijd krijgen. 

Activiteiten voor gehandicapte kinderen
Israël | IL.1.103 | € 5.900
ALEH is de grootste hulporganisatie in Israël, die zorg 
draagt voor meer dan 700 kinderen en jongvolwas- 
senen met een meervoudige en ernstige handicap. Zij 
willen de kwaliteit van hun leven verhogen door een 
gevarieerd activiteitenprogramma aan te bieden. 

Zomerkamp voor Joodse en Palestijnse kinderen 
Israël | IL.1.104 | € 4.700
De christelijke organisatie Mushula in Israël verlangt er-
naar om de ‘muren’ tussen Palestijnen en Joden af te 
breken en bruggen te bouwen. Jaarlijks nodigt zij zo’n 
130 Joodse en Palestijnse kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
uit voor een 5-daags zomerkamp. Het doel is om in een 
ontspannen sfeer een relatie op te bouwen. 
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Opvang peuters uit vluchtelinggezinnen
Libanon | LB.1.100 | € 20.600
Veel kinderen in Libanon groeien op in grote armoede, 
vaak omdat ze gevlucht zijn uit Syrië. Een kleine groep 
christelijke vrouwen trok zich het lot van deze kinderen 
aan en is gestart met peuteropvang via het Philemon 
Project. Zo’n 70 kinderen ontvangen een maaltijd en 
onderwijs. Ouders worden toegerust om hun kinderen 
een hoopvolle toekomst te geven. 

Hulp voor de naaste
Libanon | LB.1.103 | € 35.300
De diaconale tak van de Armeense Kerk in Libanon 
richt zich op een arm deel van de buitenwijken van 
Beiroet. Er woont hier een mix van politieke, sociale en 
religieuze groepen. Het is een ‘toevluchtsoord’ voor 
velen die moesten vluchten uit verschillende gebieden 
in het Midden-Oosten. Families, kinderen en ouderen 
worden geholpen. 

Opvanghuis voor gehandicapten
Malawi | MW.2.104 | € 5.900
De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de 
sloppenwijk Ndirande behoren tot de allerarmsten. Zij 
zijn afhankelijk van hun familie en wat ze met bede- 
len bij elkaar sprokkelen. Sommigen van hen hebben 
niemand die naar hen omziet. 
Gelukkig is er een opvanghuis: ‘Tidzalerana’ (‘We zullen 
zorg voor elkaar dragen’). 

Verslavingshulp 
Mexico | MX.9.100 | € 23.500
Met hulp van de GZB is ruim tien jaar 
geleden in het zuiden van Mexico 
een christelijk afkickcentrum op- 
gericht: Centro Shalom. In tien jaar 
tijd zijn hier al meer dan 700 man-
nen opgevangen en afgekickt van 
hun verslaving en hebben zij een 
nieuwe kans gekregen. Het werk 
gaat door…

Zorg voor kwetsbare mensen
Mozambique | MZ.1.101 | € 14.700
Ruim een op de tien inwoners van Mozambique is 
besmet met het HIV-virus. Om hier iets aan te doen is 
de Hervormde Kerk van Mozambique jaren geleden een 
preventieprogramma gestart. Honderden vrijwilligers 
zetten zich hiervoor in. Inmiddels is het programma uit-
gebreid en worden ook andere mensen geholpen met 
medicatie, advies of voedsel.

Omzien naar de allerarmsten
Mozambique | MZ.1.103 | € 5.900
Umoja is een project van een partner van de GZB in 
Mozambique die wil omzien naar de allerarmsten in 
de omgeving. Het is een diaconaal programma om ge-
meenteleden uit lokale kerken in de dorpen toe te rusten 
om elkaar in woord en daad te steunen. Zeker als de 
omstandigheden moeilijk zijn. 

Voedselprogramma voor kwetsbare 
mensen
Namibië | NA.1.101 | € 9.400
Een groot deel van de bevol- 
king van Namibië leeft in armoede. 
Om ondervoeding tegen te gaan 
ondersteunt Imago Dei, een chris-
telijke organisatie, tien voedselpro-
gramma’s. Maaltijden worden uit-
gedeeld aan kinderen, bejaarden 
en daklozen. Ook is sociale aan-
dacht een belangrijk onderdeel van 
de programma’s. 

Traumaverwerking
Namibië | NA.1.102 | € 11.200
Trauma’s ontstaan door verschillende gebeurtenissen 
en veel mensen weten niet hoe ze daar mee om moe-
ten gaan. De droom van Trauma Healing Network is om 
trainers toe te rusten, zodat er uiteindelijk in elke stad 
in Namibië mensen in staat zijn om getraumatiseerde 
mensen te begeleiden en te genezen. 

Oog en hart voor arme groepen 
Nepal | NE.1.106 | € 23.500 
Hulporganisatie ACN heeft oog en hart voor mensen die 
in armoedige en erbarmelijke omstandigheden leven: 
mensen die onvoldoende toegang hebben tot de (ba-
sis)gezondheidszorg, vrouwen die er alleen voor staan, 
analfabeten, slachtoffers van natuurrampen. ACN helpt 
hen op weg om gezond(er) te leven en om beter in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Gehandicapten horen er helemaal bij
Nepal | NE.1.107 | € 29.400 
In Nepal tellen mensen met een handicap nauwelijks 
mee. Zij zijn volgens de heersende hindoe-religie ver-
vloekt door de goden. De organisatie INF wil deze diep-
gewortelde houding veranderen door een naaste te zijn 
voor doven, blinden en mensen in een rolstoel.

Aandacht voor kinderen in uitzichtloze situatie
Nicaragua | NI.1.101 | € 25.000
In vijf achterstandswijken van drie grote steden in 
Nicaragua biedt de kerk kinderen en tieners een kans 
om te ontsnappen uit de vaak uitzichtloze situatie van 
armoede, geweld en verslaving. De kinderen krijgen 
hulp bij huiswerk, les in lezen en rekenen, bijbelonder- 
wijs en sport en spel. Zo’n 60 kinderen krijgen iedere 
dag een maaltijd.

Nieuwe hoop in een probleemwijk
Peru | PE.1.100 | € 9.400
Rimac is één van de meest onveilige wijken van Lima. 
Het diaconale project ‘Nueva Esperanza’ van de Presby-
teriaanse kerk biedt kinderen, jongeren en hun ouders 
het Evangelie, maar ook een warme maaltijd, kleding, 
huiswerkbegeleiding en speelgoed. 

Gezonde maaltijden voor kinderen in krottenwijk
Peru | PE.1.101 | € 9.400
Villa Maria is een van de arme krottenwijken rond de 
Peruaanse hoofdstad Lima. Veel kinderen in deze wijk 
eten te weinig of erg eenzijdig. Project 10 27 wil het 
mogelijk maken dat deze kinderen iedere zondag een 
gezonde maaltijd ontvangen én het Evangelie horen.
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Diaconaat is niet zomaar hulp,

het is een getuigenis.
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ONDERWIJS EN WERK

Christelijk onderwijs voor achtergestelde kinderen
Pakistan | PK.1.103 | € 5.900
In Pakistan leven veel mensen in achterstandswijken 
rond de grote steden. In één zo’n wijk in Islamabad wo-
nen 1.000 christelijke families, die door de overheid en 
de samenleving genegeerd en achtergesteld worden. 
Kinderen in deze wijk zijn verstoken van onderwijs. Voor 
de 300 kinderen zet een lokale kerk een kleuterschool 
op.

Vakonderwijs voor kansarme jongeren (CEFORMI)
Rwanda | RW. 1.103 | € 20.000
Extra werkgelegenheid is hard nodig voor de vele vaak 
kansarme jongeren in Rwanda. CEFORMI, vakschool van 
de kerk, traint jongeren voor een beroep, zoals tim-
merman, loodgieter, kapper, maar ook voor de horeca. 
Jaarlijks verlaten zo’n 180 jongeren de school. Ze zijn 
dan (beter) in staat om in hun eigen levensonderhoud 
te voorzien. 

Kleuteronderwijs op het platteland
Rwanda | RW. 1.108 | € 9.800
De Anglicaanse Kerk in Kigali wil kwetsbare kinderen 
helpen. Zij zet zich in voor goed lesmateriaal en ge- 
trainde leerkrachten om de kinderen van het platteland 
van onderwijs te voorzien. In dit project worden in vier 
jaar tijd 12 kleuterscholen getraind en krijgen ruim 800 
kinderen de kans om zich gezond te ontwikkelen. 

Naschoolse opvang 
Peru | PE.1.111 | € 9.400 
Veel kinderen in Peru kampen door de hoge prestatie-
druk met gedrags- en psychische problemen.
Predikant Gerardo Castro en zijn vrouw startten en-
kele jaren geleden een project waarin 30 kinderen na-
schoolse opvang en huiswerkbegeleiding aangeboden 
krijgen. Er zijn ook bijbelklassen

Praktijkopleiding voor leraren vluchtelingenkampen
Zuid-Soedan | SS.1.102 | € 7.100
De oorlog in Zuid-Soedan is nog steeds niet ten einde. 
De kerk van Kajo-Keji doet er ondertussen alles aan om 
het onderwijs aan kinderen in de vluchtelingenkampen 
(in Noord-Oeganda) door te laten gaan. De meeste leer-
krachten volgden zelf geen opleiding. Tijdens de school-
vakanties worden zij daarom getraind in kennis en vaar-
digheden voor het lesgeven aan kinderen. 

Onderwijs in vluchtelingenkampen
Zuid-Soedan | SS.1.103 | € 14.700
Door de oorlog in Zuid-Soedan wonen de meeste 
mensen in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. 
Kinderen gaan een onzekere toekomst tegemoet. 
De Anglicaanse Kerk van Kajo-Keji heeft een aantal 
scholen opgezet. Kinderen krijgen vaak les onder een 
boom of tentzeil. Hoe eenvoudig ook, onderwijs maakt 
altijd verschil voor het leven van een kind. 
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Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen
Rwanda | RW.1.109 | € 17.700
Cyangugu staat bekend als het armste deel van Rwan-
da. Ondervoeding of slechte voeding is een belangrijke 
oorzaak, waardoor mensen ernstig ziek worden of zelfs 
sterven. De Anglicaanse Kerk voorziet gezinnen met re-
gelmaat van extra voedsel en geef moeders voorlich- 
ting over gezonde voeding, zodat zij leren zorgen voor 
hun gezinnen. 

Vaktraining in Bweyeye
Rwanda | RW.1.112 | €  7.100
De Anglicaanse kerk is Bweyeye (tegen de grens met 
Burundi) begonnen met eenvoudige trainingen op het 
gebied van naaien, timmeren en metselen. Op deze 
manier kunnen jongvolwassenen bouwen aan een 
betere toekomst voor zichzelf en hun families. Daarmee 
laat de kerk ook zien dat ze in woord en daad betrokken 
is op kwetsbare gezinnen.  

Hart voor Roma
Slowakije | SK.1.100 | € 29.400
Overal in Europa wonen Roma. Velen kijken op hen neer. 
De relatief kleine kerk in Slowakije wil er voor hen zijn 
en wil projecten voor hen opzetten, zoals voor hulp 
in dagelijks levensonderhoud, plekken van ontmoe- 
ting, dagopvang voor tienermoeders en kinderkampen. 
Hiervoor is een fonds in het leven geroepen waaruit deze 
en andere activiteiten gefinancierd kunnen worden.  

Hulp aan vluchtelingen-kinderen met een beperking
Turkije | TR.1.100 | € 10.600 
Voor vluchtelingen in Turkije is het leven zwaar. Zeker 
als zij een kind hebben met een beperking. Ze missen 
de middelen en mogelijkheden om te helpen. De christe- 
lijke organisatie Kardelen zoekt deze gezinnen op, geeft 
therapie aan huis en biedt ondersteuning en sociale 
activiteiten om de kinderen te laten opbloeien.

Hulp aan vluchtelingen-kinderen
Turkije | TR.1.300 | € 5.900 
Turkije is de afgelopen jaren thuisland geworden voor 
een grote toestroom van vluchtelingen uit de regio. 
Families leven vaak in armoede en het lukt ze niet 
om mee te komen in de maatschappij. De christelijke 
organisatie First Hope Association wil iets voor hen 
betekenen.  

Versterken diaconale rol lokale gemeenten
Zimbabwe | ZW.1.106 | € 23.600
Zimbabwe is een land met veel tekorten. Een groot deel 
van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Toe- 
nemende inflatie en stijgende prijzen van basisbehoef-
ten zijn een grote zorg. De diaconale rol van de kerk 
is daarom belangrijker dan ooit. Kerkleiders worden 
getraind om de hulpverlening te verbeteren



DIACONAAT IN NEDERLAND

Diaconale en pastorale hulp voor migranten 
Evangelie en Moslims | NL.B.371 | € 29.500
Steeds meer migranten vinden de weg naar de chris-
telijke gemeente, die hen wil helpen met hun zorgen en 
problemen. De medewerkers van Evangelie & Moslims 
helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te be-
grijpen.

Dienstbaar voor migranten in Twente
Evangelie en Moslims | NL.B.373 | € 7.000
In Twente wonen relatief veel migranten en vluchte- 
lingen. De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen 
de plaatselijke kerken om naar hen om te zien. Samen met 
de Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting in Almelo 
worden zij uitgenodigd voor allerlei activiteiten en sa-
menkomsten op zondag. Soms is er intensieve begelei- 
ding vanwege problemen in hun gezinssituatie.

Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond
Evangelie en Moslims | NL.B.374 | € 20.000
Sommige vluchtelingen hebben traumatische dingen 
meegemaakt. Veel vrouwen zijn misbruikt en soms ook 
slecht behandeld. De medewerksters van Evangelie & 
Moslims begeleiden deze vrouwen bij de verwerking 
van hun ervaringen. Ook worden plaatselijke kerken en 
gemeenten ondersteund om voor hen en hun gezinnen 
een nieuw thuis te zijn. 

Jongerenkampen
Stichting Gave | NL.B.381 | € 8.400
Asielzoekersjongeren hebben in Nederland weinig 
mogelijkheden om contact aan te gaan met Neder- 
landse jongeren. De jongerenkampen van Gave helpen 
om deze twee groepen toch met elkaar in aanraking te 
brengen, zodat ze elkaar én God beter leren kennen.

Moeder- en kindweekenden 
Stichting Gave | NL.B.383 | € 7.900
Asielzoekersvrouwen leven vaak teruggetrokken in 
het asielzoekerscentrum. Ze wachten in een voor hen 
vreemd land of ze mogen blijven. Stichting Gave orga- 
niseert speciaal voor alleenstaande asielzoekersmoe- 
ders en hun jonge kinderen Moeder-en- kindweekenden 
om ze even uit de sleur te halen en te verwennen.

Omzien naar vluchtelingen
Stichting Gave | NL.B.385 | € 31.600
In 2020 herdenkt Stichting Gave dat 
zij al 25 jaar kerken en christenen 
bewust maakt van de bijbelse roeping 
om vluchtelingen gastvrij te ontvang- 
en. Gave inspireert en traint christe-
nen om contacten op te bouwen met 
asielzoekers en Gods liefde te delen. 
Gave ondersteunt vluchtelingen bij 
het integreren in de Nederlandse 
samenleving met gezins- en jonge- 
renactiviteiten. 

Omzien naar elkaar in Limburg
IZB | NL.B.360 | € 5.300
Begin 2019 is ds. Ron van der Spoel verhuisd naar 
Maastricht. Samen met zijn vrouw hebben zij gehoor 
gegeven aan de roeping om naar Limburg te vertrek-
ken. In zijn biddende zoektocht naar zijn rol is hij in con-
tact gekomen met het Leger de Heils, waarmee nu op 
diaconaal vlak een goede samenwerking is om mensen 
te ondersteunen die aan de grond zijn geraakt

Met open armen
IZB | NL.B.361 | € 17.400
Cross Culture Nieuwegein (CCN) is 
een multiculturele geloofsgemeen-
schap. Het is een gastvrije, kleur-
rijke kerk met mensen van allerlei 
culturen. CCN wil er zijn voor haar 
leden, maar in Nieuwegein breder 
diaconaal present zijn. CCN biedt 
ondersteuning aan vluchtelingen, 
taallessen en huiswerkbegeleiding, 
groepsvakanties en praktische hulp

Praktische hulp in Rotterdam-Zuid
IZB | NL.B.362 | € 5.300
Licht op Zuid is een gemeenschap in Rotterdam-Zuid 
voor mensen van alle leeftijden en culturen. De ge-
meenschap wordt ondersteund door de wijkgemeente 
Maranathakerk. Mensen leven met elkaar mee, komen 
tot bloei en zetten zich in voor de wijk die met grote 
problemen kampt. Praktische diaconale zorg is daarom 
heel belangrijk.
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Werelddiaconaat
India - Medische zorg in Noord-India
India behoort tot de meest bevolkte landen ter wereld. Er zijn grote verschillen tussen 
arm en rijk. In veel dorpen in het noorden van India is weinig aandacht voor reinheid en 
hygiëne. De gezondheid en het welzijn van de bewoners is vaak ronduit slecht. Op initiatief 
van Christian Reformed Fellowship of India, partner van de GZB, bezoekt een team van 
artsen en verpleegkundigen deze dorpen om hierin enige verbetering te brengen. 

Diaconaat in Nederland
Nederland - Omzien naar vluchtelingen
In 2020 herdenkt Stichting Gave dat zij al 25 jaar kerken en christenen bewust maakt 
van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert en traint 
christenen om contacten op te bouwen met asielzoekers en Gods liefde te delen. Gave 
ondersteunt vluchtelingen bij het integreren in de Nederlandse samenleving met gezins- 
en jongerenactiviteiten. 

Werelddiaconaat
Noodhulp en wederopbouw
Op deze zondag voor Bevrijdingsdag vraagt Project 10 27 uw aandacht voor slachtoffers 
van noodsituaties in de wereld. Partners van de GZB / Project 10 27 vragen regelmatig om 
hulp in omstandigheden van oorlog en geweld en als gevolg van natuurrampen of voor 
wederopbouw. Project 10 27 zal voor de bestemming van deze collecte bij de actualiteit 
aansluiten. U wordt op de hoogte gehouden.

Werelddiaconaat
Egypte - Verbetering levensomstandigheden van arme mensen
In Egypte, met name op het platteland, komt veel armoede voor. De politieke ontwikke-
lingen van de afgelopen jaren hebben de situatie alleen maar verder verslechterd. BLESS, 
het diaconale programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk, probeert waar mogelijk te 
helpen op het gebied van ontwikkelingswerk, kinderopvang, basisgezondheidszorg en ge-
handicaptenwerk.

Werelddiaconaat
Mexico - Opvangcentrum voor verslaafden
Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico. Met alle gevolgen van dien: trau-
ma’s, verwaarlozing en mishandeling onder kinderen. Daarnaast komen veel Mexicaanse 
jongeren in aanraking met drugs. Met hulp van de GZB zijn in het christelijk afkickcentrum 
Centro Shalom, in het zuiden van Mexico, honderden mannen afgekickt van hun versla- 
ving. Ze kregen een nieuwe kans

Werelddiaconaat
Namibië - Voedselprogramma voor kwetsbare mensen
Een groot deel van de bevolking van Namibië leeft in armoede. Om ondervoeding tegen 
te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Op 
verschillende plaatsen, zoals in scholen en op straat, worden maaltijden uitgedeeld aan 
kinderen, bejaarden of daklozen. Ook is sociale aandacht een belangrijk onderdeel van de  
rogramma’s. Een warme aanbeveling voor deze collecte op Wereldvoedseldag

Diaconaat in Nederland
Nederland - Met open armen / Nieuwegein
Cross Culture Nieuwegein (CCN) is een multiculturele nieuwe geloofsgemeenschap. Het 
is een gastvrije, kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. CCN wil er zijn voor haar 
leden, maar uiteindelijk in Nieuwegein breder diaconaal present zijn. CCN biedt onderste-
uning van vluchtelingen, taallessen en huiswerkbegeleiding, groepsvakanties en praktische 
hulp. Kortom, een plek waar iedereen zich thuis voelt. Dit is een project van de IZB.

Werelddiaconaat
Ethiopië - Gezondheidszorg in arme regio
Circa tien jaar geleden waren er in de arme regio Benshangul-Gumuz in Ethiopië nauwe- 
lijks voorzieningen op het gebied van gezondheidzorg. Onnodig veel kinderen overleden 
rond de geboorte, door ondervoeding of malaria. Inmiddels is er veel verbeterd. 
In de kliniek van de kerk is er aandacht voor moeder- en kindzorg. De kliniek heeft een 
goede naam in de omgeving. Er zijn plannen om het werk onder de moslimbevolking uit 
te bouwen.
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