
Vastenactie 
 
Adventsactie 2019  
De adventsactie 2019 voor het project Tamsanqua in Zuid-Afrika was in Linden een groot succes 
mede door de enthousiaste inbreng van Willemien en Ed. De opbrengst was 600, - en is 
overgemaakt.  
Jammer genoeg voor dit mooie project viel de opbrengst in de andere geloofsgemeenschappen nogal 
tegen.  
 
We hopen dat we ook nu weer een mooi bedrag kunnen bijdragen aan het vastenactieproject 2020 
 
Dit jaar is onze Martinusparochie bijzonder verbonden met het vastenactieproject. In overleg met 
pater Callistus en zijn congregatie van de paters Spiritijnen hebben we een project gekozen in het 
thuisland van Pater Callistus: Nigeria. 
 
Vastenactie 2020: een project in Nigeria,  
School voor doven en mensen met een geestelijke beperking 
 
Met de opbrengsten van de Vastenactie willen we een school voor bijzonder onderwijs 
ondersteunen. Het is een school voor twee groepen kinderen. Een deel van de kinderen is doof en 
doofstom. De tweede groep bestaat uit kinderen met een verstandelijke beperking. 
De school is gevestigd in Umuchu, Aguata Local Government Area, de staat Anambra in het zuidelijke 
deel van Nigeria. 
 
De school is een overheidsinstelling voor kinderen met meerdere handicaps en wil de kinderen op 
diverse niveaus opvoeden en begeleiden: lichamelijk en emotioneel, normen en waarden, maar ook 
om een beroep te leren. Naast de schoolfunctie is het ook een internaat waar de kinderen wonen. 
Ondanks dat het een overheidsinstelling is, voorziet de overheid niet in de levensbehoeften van deze 
kinderen en in voorzieningen voor de school. Een eigen bijdrage vragen is daarnaast ook moeilijk 
omdat de meeste kinderen uit arme gezinnen met ongeschoolde ouders komen. 

   
De enige manier voor deze gezinnen om te overleven is door kerken te bezoeken en daar om voedsel 
en andere (school)materialen te bedelen. Omdat deze bedelacties helaas niet voldoende opleveren 
wordt de school vaak gedwongen om te sluiten en worden de kinderen naar huis gestuurd, omdat ze 
niet gevoed en ondersteund kunnen worden. 
 
Op dit moment wordt de school met een paar grote problemen geconfronteerd waardoor het steeds 
moeilijker wordt om de school open te houden:  



De waterpomp die hen water moet leveren en het leidingsysteem functioneert niet meer. Daarvoor 
is vervanging en renovatie nodig met een nieuwe pomp en nieuwe pijpleidingen om het water naar 
en in de school en het internaat te brengen. De geschatte kosten zijn € 4.500, -. 
De sanitaire voorzieningen van de toiletten zijn zwaar verouderd. Er zijn aangepaste toiletten nodig 
voor de school en het internaat. De geschatte kosten voor het bouwen van toiletten die weer bij de 
tijd zijn,  
kosten € 5.200, -. 
Het schoolmeubilair is slecht en beperkt. Er is behoefte aan basismeubels voor de leerlingen en de 
leraren. De kosten hiervoor worden geschat op € 2.300, -.      

   
 
De vrijgevigheid van medemensen, instanties en kerken zijn nodig om de kinderen voor 
verwaarlozing te behoeden en hen een toekomst te bieden. Zonder goed onderwijs en training is hun 
toekomst al snel in gevaar, ook vanwege de handicaps die hun leven mede bepalen. 

   
De Martinusparochie wil proberen hen te helpen om een beetje mee te werken aan hun toekomst. 
Wellicht kunnen wij wat “minderen voor anderen”. 
De Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden sluit hierbij aan en zal de collecte op Paasmorgen 
aanbieden om het project te ondersteunen.  
Daarnaast is het mogelijk geld over te maken op rekeningnummer NL67RABO0177493232 ten name 
van RK parochie H. Martinus o.v.v. Vastenactie Nigeria. 
 
Bijzonder dank voor uw bijdrage! 
Het Parochiebestuur heilige Martinus en de Contactgroep Linden  
 


