Vaste collecte vakantiediensten juli en augustus 2022

Pakistaans Europese Christenen Alliantie (PECA)
Deze organisatie zet zich in voor Pakistaanse christenen, die
gevlucht zijn of door hun geloofsovertuiging ernstig bedreigd
worden. Zij doen dit samen met hun partnerorganisatie
“Saviour Welfare”. Deze organisatie werkt in de sloppenwijk
Khaliq Nagar in Lahore.
Hieronder leest u meer over de verschillende projecten.
Project basis- en vervolg onderwijs
Het project: The Saviours Welfare is gestart om basisonderwijs toegankelijk te maken voor
kinderen uit Khaliq Nagar. Zodat kinderen in staat zijn om zichzelf te ontplooien en later een
eigen inkomen te kunnen verdienen. Onderwijs en scholing is een vereiste om armoede tegen
te gaan. De school voldoet aan de eisen en een diploma wordt erkend door de overheid.
Het tegengaan van slavenarbeid bij de steenfabrieken
De stichting heeft een project om mensen vrij te kopen uit de steenfabrieken wanneer sprake
is van een situatie met uitzichtloze schuldposities. Veel arbeiders komen ten gevolge van
medische onkosten in zo’n situatie terecht. Via dit project zijn de afgelopen jaren tientallen
slaven vrij gekocht en zijn zij met begeleiding geholpen aan een andere, minder zware baan.
Daklozen opvang voor ouderen
In de sloppenwijk zijn veel ouderen, die te
oud zijn voor de arbeid bij de steenfabrieken
en als gevolg daarvan in inkomen afhankelijk
zijn van hun kinderen. Sommige ouderen zijn
dakloos. Ook hebben ze geen mogelijkheid
om aan eten te komen. Sinds 2020 is er een
uitgebreid ouderenhuis, waarin bedden zijn
en woonruimte voor dakloze ouderen.
Project voedsel pakketten
Vanwege corona sloten de kerkdeuren en kon geen onderwijs plaatsvinden. De inwoners van
de sloppenwijk verloren per direct hun baan bij de steenfabrieken. Daarna zijn de kerk en
school af en toe open geweest. Er is hulp geboden door voedselpakketten uit te delen.
Voorlichting is gegeven over corona maatregelen en de vaccinatiecampagne .
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 19 INGB 0006519630 o.v.v.
Stichting PECA. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer
NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. diaconale
maandcollecte vakantiediensten 2022. (Zie ook: stichtingpeca.com)

