Vastenactie 2016 voor Oeganda.
"Ik kan nu voor mijn gezin zorgen" ,dat vertelde boer Gabriel. Hij leerde van Socadido
landbouw- en irrigatietechnieken. Gabriels grote droom is over vijf jaar een echt
trainingscentrum op te richten en met school drop outs te werken: 'Ik weet nog goed hoe
moeilijk we het vroeger hadden: mijn vader en broers zijn vertrokken, mijn moeder is
gehandicapt, dus ik moest al jong geld verdienen. Ik ben daardoor nauwelijks naar school
geweest. Socadido heeft me veel geleerd, onder andere hoe ik mijn land kan bewerken.
Met een lening en materialen hebben ze me op weg geholpen. Ik kan nu voor mijn moeder
en mijn gezin zorgen. Ik wil mijn kennis en ervaring met meer jongeren delen. Zij zijn
uiteindelijk de toekomst van Oeganda.
Helaas zijn er ook veel boeren in het noordoosten van Oeganda die te weinig produceren
waardoor hun vrouwen en kinderen honger lijden.

In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar het district Teso in het noordoosten. Het ie
een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door
de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel
te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van campagnegebied Katakwi overlijden
zelfs mensen.

Onze projectpartner, de caritasorganisatie van het bisdom Soroti, helpt de
gemeenschappen om te gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de
oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben.
Denk aan irrigatietechnieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp bij het 'opstarten'.
Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun
producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die
al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien. Boer Gabriel leert zelfs al
andere boeren betere landbouwtechnieken aan. Het is zijn droom dat "er in het hele dorp
geen armoede meer is".

Het campagneproject richt zich op een aantal gemeenschappen in Katakwi, een gebied in
het district Teso, waar de hulp nog op gang moet komen.
Wat kunnen wij bijdragen?
- voor 15 euro kan een school 15 fruitbomen planten. Voor hetzelfde bedrag kan een
gezin een energiezuinig kookstel kopen.
- voor 30 euro ontvangt een gezin een zak met zaden.
- voor 50 euro kan een gezin vijf lokaal gebouwde bijenkorven kopen.
- voor 75 euro krijgt een gezin twee geiten.
- voor 150 euro kan een groep boeren een voet-aangestuurde irrigatiepomp
aanschaffen .
- voor 300 euro kan een groep boeren worden getraind in landbouw- en
irrigatietechnieken.

In de week van 14 t/m 18 maart a.s. komen vrijwilligers van de Martinusgemeenschap
Princenhage (behorende tot de Nazarethparochie) bij u langs om geld in te zamelen voor
de boeren van Oeganda.
Van tevoren worden envelopjes bij u afgeleverd, deze worden dan bij u opgehaald.
We hopen natuurlijk dat we weer meer mogen ontvangen dan vorig jaar, en mocht u de
vrijwilligers missen, dan is uw bijdrage natuurlijk van harte welkom en kunt u deze afgeven
bij het Parochiehuis Haagse Markt 4.
Werkgroep Diaconie Martinusgemeenschap.
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