Berichten van de Z.W.O.-commissie
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we terugzien op een boeiend jaar. Het eerste jaar waarin we
de projecten in “Zeeland voor Pakistan” hebben ondersteund is erg vruchtbaar geweest.
Een druk bezocht kinderconcert van Elly en Rikkert van Zijderveld (mei), het bezoek van gemeenteleden
van de Pakistaanse Urdu gemeente uit Rotterdam (oktober) waarin we vooral ook de verbondenheid
mochten voelen en vieren. Daarnaast mochten de soepactie in februari, de winterroute in december en
al uw giften in de portaalbus en op onze rekening een mooie opbrengst laten zien!
In het volgende kerkblad kunnen we u meer melden over de stand van de barometer.
De voorbereidingen voor de 40-dagentijd, acties voor Pakistan en aandacht voor Groene Kerk zijn zullen
dit jaar zeker weer aan de orde komen.
Daarnaast heeft u nog wat meer informatie te goed over het derde project (na OTS en NOAD in vorige
kerkbladen).
REEDS
REEDS helpt om de inkomsten van boeren te vergroten. Meer dan de helft van de Pakistaanse
bevolking werkt in de landbouw. Helaas bezitten gezinnen slechts kleine stukken grond,
waardoor de opbrengst onvoldoende is om in het levensonderhoud te voorzien. Bij tegenvallende
oogsten zijn deze gezinnen extra kwetsbaar, omdat zij geen andere bronnen van inkomsten
hebben.
In de arme regio Zuid-Punjab ondersteunt partnerorganisatie REEDS christenen en kasteloze hindoes
om hun inkomsten te vergroten. Als religieuze minderheden zijn deze mensen extra kwetsbaar. Velen
van hen hebben nauwelijks onderwijs kunnen volgen, omdat dat in de afgelegen gebieden nauwelijks
voorhanden is of erg duur. De partnerorganisatie van Kerk in Actie, REEDS, ondersteunt de gezinnen
om naast de landbouw ook inkomsten te verwerven uit andere activiteiten, bijvoorbeeld als loodgieter,
elektricien, assistent-veearts of met een winkeltje. REEDS geeft vak trainingen en verstrekt leningen aan
gezinnen die niet in aanmerking komen voor een lening bij een bank. Ook helpt REEDS deze gezinnen
om hun inkomsten uit hun landbouwproductie te verhogen. Zo leren boeren te onderhandelen om een
betere prijs voor hun producten te vragen op de markt. Ook brengt REEDS boeren in contact met
afnemers om tussenhandel uit te schakelen. Dankzij de inzet van REEDS kunnen 215 gezinnen hun
inkomsten en daarmee hun levensstandaard verbeteren.
Tenslotte nog even onze dank voor de medewerking voor de spontane actie om als gemeente een groet
te sturen naar Pakistan in antwoord op de kerstgroet van Pakistanen van de projecten voor Zeeland!
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