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Geef voor een  
menswaardige toekomst!
Wat kunnen we bijdragen?

▪  Voor 15 euro krijgt een jongere een  
eendaagse training, waarin hij leert  
kinderen en jongeren te begeleiden.

▪  Voor 50 euro kan een jongere op weg 
worden geholpen om een eigen bedrijfje 
te starten, bijvoorbeeld een koeriersdienst 
of bakkerij.

▪  Voor 100 euro krijgen ouders en voogden 
een maand lang training op het gebied 
van ethiek en opvoeding.

▪  Voor 150 euro krijgen 75 kinderen een 
maand lang les op het gebied van vreed-
zaam samenleven.

Wilt u de jongeren in Apopa en Mejicanos 
ondersteunen? Stort uw bijdrage op  
NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie,  
Den Haag.

Bouw mee 
aan

eilanden
van hoop

Ontwikkeling
Zr. Conception van de orde Angel 
de la Guarda is coördinator van 
het Jeugdcentrum in Apopa, een 
van de gevaarlijkste wijken in 
San Salvador: “We werken voor 
alle kinderen en jongeren, onge-
acht hun geloof. Voor ons is het 
belangrijker dat ze ervaren dat 
ze het recht hebben als mensen 
te worden behandeld, dat ze er 
recht op hebben liefde te geven 
én te ontvangen.” Dorita Ave-
lar Ramirez kwam workshops 
volgen in het jeugdcentrum, nu 
is ze een van de coördinatoren: 
“Mijn familie wil liever niet dat ik 
hier werk, want ze vinden het te 
gevaarlijk. Ik blijf echter komen 
omdat het centrum mij veel 
heeft gebracht. Ik ben bijvoor-
beeld veel minder verlegen en 
durf nu mijn eigen beslissingen 
te nemen. Die ontwikkeling gun 
ik andere jongeren ook!”
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Van Aswoensdag, op 1 maart 2017, 
tot eerste Paasdag, op 16 april, is het 
vastentijd. Een tijd van bezinning.  
Een tijd om het met wat minder te 
doen. Dan kunt u uw tijd, geld en  
aandacht delen met mensen die uw 
steun kunnen gebruiken, of dat nu  
ver weg is of juist heel dichtbij. 

Wilt u deze vastenperiode bewust  
beleven? Een dagje geen vlees?  
De auto laten staan? De televisie uit?  
Op www.vastenactie.nl kunt u zien 
hoe andere mensen de vastenperiode 
invullen. Als u wilt, kunt u uw vasten- 
actie daar ook delen met anderen. 
Extra leuk is het natuurlijk als u  
uw familie, vrienden en kennissen  
oproept om uw actie – en daarmee  
de projecten van Vastenactie –  
financieel te steunen.  
Even minderen... voor een ander!

In 2017 staat de hoofdstad van El Sal-
vador centraal in de Vastenactiecampag-
ne en dan speciaal de wijken Apopa en 
Mejicanos. San Salvador in het algemeen 
en deze wijken in het bijzonder gaan 
gebukt onder extreem veel geweld door 
criminele bendes, de ‘mara’s’. Iedere 
mara heeft zijn eigen territorium, waar 
hij het leven volledig beheerst. Mensen 
worden bedreigd, afgeperst en beroofd. 
Wie praat met de politie, wordt ernstig 
verminkt of vermoord. Mensen kunnen 
daardoor ook niet van de ene wijk naar 
de andere: ze worden op ‘vreemd terrein’ 
beschouwd als potentiële vijand.

De bendes werven actief leden onder 
kinderen en jongeren. Lidmaatschap 
zorgt voor ‘respect’, voor geld, mooie 
spullen en voor vrouwen. De verleiding 
is dan ook groot voor veel jongeren uit 
straatarme, gebroken gezinnen! Ons 
campagneproject – de samenwerking 
van een aantal katholieke organisaties 
– wil helpen voorkomen dat kinderen en 
jongeren lid worden van de bendes. De 
jeugdcentra die we steunen, willen de 
kinderen een ander perspectief bieden 
en ze leren dat ze ook buiten de ben-
destructuren een goed bestaan kunnen 
opbouwen.

Vastenactie 2017
Eilanden van hoop  
in San Salvador

In de wijken van de jongens...
Vanmiddag bleven we binnen, want er was politie op straat. 
Ik was bang dat agenten met ons wilden praten. 
Iemand kan dat zien. En horen. Iemand kan het doorvertellen... 
Mijn oudste broer is een paar jaar geleden verdwenen. 
Niemand zag iets. Niemand hoorde iets. Iedereen zweeg. 
Mijn moeder kijkt soms nog naar zijn foto aan de muur.

Het ziekenhuis, de gevangenis of het kerkhof,
Het zijn de enige opties voor de jongens.
De meesten zijn nog kinderen, maar toch ben ik bang voor ze.
Ze weten wat er gebeurt in hun wijk. Ze weten wie waar woont.
Ze weten wie hun vijand is en wie er met wie heeft gepraat.
Ik doe dus altijd mijn uiterste best om heel stil en onzichtbaar te zijn.

Vastentijd,
tijd voor  
bezinning

Ieder mens is waardevol
Ieder jaar voert de Nederlandse katho-
lieke gemeenschap tijdens de vasten-
periode actie voor mensen over de hele 
wereld die leven in moeilijke omstandig-
heden. Dat doen we omdat we geloven 
dat ieder mens waardevol is en omdat 
we vinden dat we best iets van onze 
rijkdom kunnen delen. Onze hulp is dan 
ook voor iedereen, want wij hopen dat 
de dag komt dat alle mensen op aarde 
een goed leven kunnen leiden.  
Vastenactie is net als Adventsactie  
een campagne van Stichting BVA.  
Meer weten?  
Kijk op www.stichtingbva.nl


