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Vastenactie 2021
Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan
• Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan
leiden.
• Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen.
• Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil Vastenactie ze graag geven!
• We vragen aandacht voor de omstandigheden waarin mensen ver weg leven. Door iets te delen,
kunnen we het leven van andere mensen verbeteren: even minderen voor een ander.
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Jan Mulder
Memorial Fund
Het herinneringsfonds is een stichting die
opgericht is door de familie Mulder met
als doel jonge Filippino’s te steunen met
het betalen van hun studie. Zo krijgen ze
de kans om een goede opleiding te
volgen.
Ook wil de stichting zorgen voor de
bouw en inrichting van klaslokalen, het
opzetten van een schoolbibliotheek en
het uitdelen van schoolspullen.
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Payatas in
Quezon City
• Dit jaar gaan we voor een project in Quezon City,
dat ligt vlak naast Manilla, de hoofdstad van de
Filipijnen. Het project is gericht op het in stand
houden van kinderopvang en het voorschools
onderwijs in Payatas. Elk bedrag dat wij met z’n allen
ophalen in Nijverdal gaat rechtstreeks daar naartoe
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Payatas
• Payatas is een wijk bij Quezon City. Er wonen
ongeveer 30.000 mensen. De wijk ligt heel dicht bij
een voormalige stortplaats.
• Het grootste deel van de inwoners proberen rond
te komen door straathandel of het verzamelen en
verkopen van reststoffen (zoals blikjes, oud ijzer,
plastic, glas).
• Veel mensen zoeken naar eten op de stortplaats,
Ook kinderen zoeken op deze vuilnisbelt naar eten.
Het leven is moeilijk en veel kinderen gaan niet naar
school.

5

ALLE
KINDEREN
NAAR
SCHOOL
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Doelen JMMF:
• Voorschools onderwijs aanbieden voor 4
jarige kinderen in voorbereiding op de
kleuterschool (vanaf 5 jaar)
• Christelijke waarden aanbieden aan de
leerlingen en hun ouders
• Door leerzame uitjes buiten het stadsdeel
te organiseren, krijgen kinderen bredere
ervaringen
• Bevorderen van gezondheids- en
voedingsbewustzijn door training en
voorlichting aan ouders
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VIDEO JMMF PROJECT
BEKIJK HIER

https://drive.google.com/file/d/1QtoQt4V7Gk5vYER7TEj0PI9lX_dyVJiB/view
?fbclid=IwAR3ycX8z_wy244XpzfwzK3BZSmY5meDTeU9jXLceTXGj5zMDZ9wxtCBLXE
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WE GAAN ER
SAMEN
VOOR!
We gaan geld inzamelen
voor:
• schoolmateriaal
• boeken
• schrijfmaterialen
• kleurpotloden en stiften
• tafels en stoelen
• eten
• leermaterialen
• een geluidsysteem
• computer voor de
leerkracht
• hygiëne materialen
• renovatie van klaslokaal
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Ideeën om
geld op te
halen
Voor de leerlingen
hebben we hier
corona-actie-tips, zodat
ze toch in actie kunnen
komen voor de
Vastenactie
campagne: het JMMF.
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Maar je kan ook:
• Een voorleesfilmpje opnemen en die naar familie sturen
• De auto wassen
• Drink geen fris maar thee of water. Het geld dat frisdrank
kost kun je dan in je vastendoosje doen
• Eierdopjes haken
• Garage of schuur vegen
• Eet geen snoep; Voor elke dag dat het gelukt is krijg je een
vast bedrag van je sponsor

Wat kan je nog
meer doen?
Heb jij al een
idee?

• Het huis stofzuigen
• Nagels lakken
• Ramen wassen
• Vaatwasser uitruimen
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• Je krijgt een vastendoosje mee, daar
kan je het geld in doen

• Kluskaart (corona-proof, alleen eigen
huishouden)
• Brief voor ouders

• Het vastendoosje inleveren bij je eigen
juf of meester voor 31 maart
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HEEL VEEL SUCCES
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