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ZWO Project
Met frisse moed zijn we aan de laatste fase van het project: “Geef kinderen een
toekomst” begonnen. Om nog een keer extra aandacht te vestigen op het project
nodigen wij u van harte uit voor een filmavond in het Hoge Licht. Op
woensdag 29 maart wordt om 19.30 uur de film ‘Slumdog Millionaire’ vertoond.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar, na afloop is er de mogelijkheid om na te
praten! Drankjes kosten 2 Euro. Let op de verdere informatie in de
nieuwsbrieven.
Help mee: Bestrijd honger en droogte in Oost-Afrika
U hebt het waarschijnlijk al gehoord of gelezen: de komende 6 maanden dreigt
er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden
aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan hebben 100.000
mensen direct hongersnood en lopen 5,5 miljoen mensen risico daarop.
Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend. De
Samenwerkende Hulporganisatie, waaronder Kerk in Actie, zijn een nationale
actie gestart om de krachten te bundelen.
De feiten:
Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen
Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel
kunnen kopen
Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst mislukt
Door dreigende hongersnood vluchten mensen naar gebieden waar mogelijk wel
water is
De landen die het ernstigst getroffen worden zijn Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië
en Jemen. Kerk in Actie levert al noodhulp in een aantal landen, maar meer hulp
is hard nodig!
Wij willen als gemeente graag meehelpen en daarom is er een extra collecte op
zondag 26 maart. Ook kunt u een gift overmaken op banknummer
NL47RABO038.52.53.818 t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen o.v.v. ZWO
– Hongersnood. Voor zover mogelijk zal ZWO/Diaconie de opbrengst
verdubbelen.

