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www.project1027.nl/filipijnen-beroepstrainingen-samar/

SAMAR IS EEN VAN DE ARMSTE PROVINCIES VAN DE 
FILIPIJNEN. DE GZB ONDERSTEUNT DE LOKALE KERK IN DEZE 
PROVINCIE BIJ HET OPZETTEN VAN TRAININGEN OM MENSEN 
TE HELPEN OM IN HUN LEVENSONDERHOUD TE VOORZIEN. DE 
TRAININGEN BIEDEN OOK GELEGENHEID OM HET EVANGELIE 
TE DELEN MET DE DEELNEMERS EN HUN FAMILIES.

Veel mensen op Samar leven onder moeilijke omstandigheden. 
Het eiland wordt regelmatig getroffen door natuurgeweld en 
meer dan 60% van de bevolking leeft in armoede. Door cyclonen 
worden oogsten aangetast en raken huizen en andere gebou-
wen beschadigd. Omdat veel mensen afhankelijk zijn van land-
bouw, is hun levensonderhoud kwetsbaar.  

Door het bieden van opleidingen en nieuwe mogelijkheden om  
inkomsten te genereren, helpt de lokale kerk de allerarmsten 
op Samar in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Ze krijgen 
cursussen om kleding te maken en trainingen over verantwoor-
de landbouw. Om zo inkomen te kunnen verwerven om drie keer 
per dag te kunnen eten, hun kinderen naar school te kunnen 
sturen en stabiliteit te hebben. Bovendien bieden de trainingen 
een mogelijkheid om het Evangelie te delen en aan relaties te 
bouwen. 

Melanie Pajac (zie foto op de voorzijde) is 42 en woont in Hibubul-
lao, op het eiland Samar. Ze is moeder van drie kinderen. In 2019 
volgde ze de naaicursus in Catubig. Melanie bleek niet alleen erg 
goed met de naaimachine, maar ook nog eens een flinke dosis 
leiderschapskwaliteiten te bezitten. Vandaag heeft ze de leiding 
over de coöperatieve groep voor kleermakerij en pantoffels.

Als GZB willen wij dit programma op de Filipijnen van 
harte ondersteunen. Wilt u ons daarbij helpen? 

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op
NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10:27,

o.v.v. PH.1.101 – Filipijnen.  Hartelijk dank! 
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