Nederlands Comité Wereldgebedsdag
PERSBERICHT
De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 3 maart 2017.
Deze viering is voorbereid door vrouwen uit de Filippijnen.
Het thema voor de volwassenenviering is: EERLIJK!?
Als thema voor de jeugdviering is gekozen: EERLIJK=EERLIJK
Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een
gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan
door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale
dag gevierd en in 2019 zal de Europese conferentie worden georganiseerd door Nederland. Wij
vieren dan ons 90-jarig bestaan!
Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen op de
Filippijnen ingezameld.
Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten in 2017:
Stichting Velo Velo: ondersteunt, middels kleinschalige projecten, mensen op de Filippijnen die
de wil en de capaciteiten hebben om een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen en
wil door middel van projecten ook mensen ondersteunen die medische zorg nodig hebben en dit
niet zelf kunnen bekostigen. Zij zorgen er ook voor dat onderwijs voor kinderen uit de armste
gezinnen betaald wordt.
Stichting Ronoylion: sinds 1986 wordt vanuit Marken (Noord-Holland) hulp bij onderwijs en
sociale integratie verleend aan kleinschalige, sociaal-maatschappelijke projecten in de Filippijnen.
Die hulp richt zich op de ontwikkeling van onderwijs, landbouw en gezondheidszorg van de
inheemse bevolking in de plattelandsdorpen. Het gaat in onze projecten altijd om mensen die ver
onder de armoedegrens leven en die qua ontwikkeling nog een hele stap te maken hebben.
Bethany Children’s Home: de doelgroep bestaat uit meisjes die het slachtoffer zijn geworden
van seksueel misbruik in het bijzonder in en rond de hoofdstad Manilla. Zij krijgen alternatieve,
tijdelijke huisvesting om hen te beschermen tegen verder misbruik. Het huis is geschikt voor 20
meisjes die er gebruik kunnen maken van voorzieningen die hen helpen bij hun resocialisatie op
allerlei gebied; ook krijgen zij er juridische hulp.
Kleine projecten in optie:
Bethunehuis: vanuit de Filippijnse Raad van Kerken is in 1986 het Bethunehuis in Hong Kong een opvanghuis voor Filippijnse vrouwen en meisjes die werken in het buitenland – gestart. Het
groeide uit tot een ontmoetingsplaats en is een plek waar cursussen worden gegeven om de
vrouwen weerbaarder te maken en op de hoogte te brengen van hun rechten. Het Bethunehuis is
volledig afhankelijk van giften. Dit opvanghuis helpt dappere vrouwen, die vaak alles hebben
achtergelaten, weer zicht op een toekomst te krijgen.
Op www.wereldgebedsdag.nl en op onze Facebook-pagina Wereldgebedsdag Nederland vindt u
meer informatie over het werk van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.
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