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Bericht vanuit onze projecten: 
Trukajaya stimuleert ondernemerschap binnen en van lokale gemeenten. Dat 
deed Trukajaya al met (landbouw)trainingen, proeftuinen en het opzetten van 
coöperaties, zodat boeren hun productie kunnen verhogen en betere prijzen 
krijgen voor hun gewassen. In aanvulling hierop richtte Trukajaya in 2019 ook 
een gezamenlijk marketingkantoor op, om producten uit lokale gemeenten in 
12 classes via offline en online winkels te verkopen. 
 
 

Marketing verandert door pandemie 
Door de coronapandemie, die ook in Indonesië hevig woedt, zijn marketingtechnieken 
veranderd. Door maatregelen als afstand houden en het beperken van (groeps)-activiteiten, 
heeft online marketing en verkoop een vlucht genomen. Via het nieuwe marketingkantoor 
ondersteunt Trukajaya ondernemers en gemeenten met online marketing en verkoop, 
bijvoorbeeld door producten van boeren via mobiele apps te verkopen. 
Kernactiviteit van Trukajaya blijft het ondersteunen van boeren, zodat zij hun inkomen kunnen 
verhogen. Dat doet Trukajaya onder meer door boeren, met gelden via Kerk in Actie, te helpen 
bij de aankoop van een of meerdere geiten. In maart 2020 ondersteunde Trukajaya vijftig 
boeren bij de aankoop van een jong geitje. Met deze geiten kan dan worden gefokt, en daardoor 
weer andere jonge geitjes en of melk worden verkocht. De opbrengst hiervan kan dan weer 
worden geïnvesteerd in gereedschappen of machines. 
 
 

40dagentijd 
Deze maand begint de 40-dagentijd weer.  De paasgroetkaarten naar gedetineerden zullen we 
dit jaar als commissie zelf versturen namens de hele gemeente. Volgend jaar doen we het graag 
weer met u evenals acties als spaardoosjes end. mits de omstandigheden dit toelaten. Uw giften 
blijven uiteraard welkom.  
We maken een begin van onze acties met 'koffiedrinken met lekkers' op zondag 27 maart. 
Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor het Dreamhouse (opvang straatkinderen) project 
in Indonesië. 
Na de dienst zorgen we als commissie graag voor iets zelfgebakken lekkers  voor 1 euro per 
portie ( plak cake of iets dergelijks) Zodat we nog meer voor dit project kunnen opbrengen. We 
zien er naar uit om weer gezellig samen te kunnen zijn na de dienst! 
 
 
 
En tot slot alvast een tip van de sluier:  onze gemeente doet mee met  
 

De grote Bloembollenactie Delta voor Indonesië 
 

 
In april vindt u een bestellijst bij het kerkblad waarop u zakjes tulpenbollen in de kleuren wit, 
geel of paars kunt bestellen. In de derde week van september liggen de Zeeuwse bollen voor u 
klaar zodat ze ruim op tijd de grond in kunnen. Het zou geweldig zijn om in voorjaar 2023 
Wolphaartsdijk in wit/geel/paars te laten kleuren! Zeg het vooral door aan familie en vrienden…. 
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