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16-10-2019
JAARLIJKSE WERELD-VOEDSELDAG
Het initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO = Food and Agricultural Organisation) van de Verenigde
Naties brengt tot uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige
maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen! Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, vraagt de FAO jaarlijks wereldwijd
aandacht voor voedselzekerheid in de wereld.
De FAO van de Verenigde Naties is een organisatie
die tot doel heeft om de honger in de wereld te
bestrijden. Het hoofdkwartier van de FAO is
gevestigd in Rome.
Ook de kerken geven aandacht aan deze dag met het
volgende project:Bendejongeren opgeleid tot topkok
in Colombia.In de sloppenwijken van Bogotá houden
drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren
volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar
met een ambitieus project verandering in. In één
van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we
een kookschool annex restaurant gestart. Zestig
kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok
en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te
bereiden met producten van boeren uit de omgeving.
Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een
tweede kookschool geopend. Op beide locaties
leiden we in totaal 180 jongeren op. Collecteer
mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun
leven om niet in de criminaliteit verzeild te
raken!
De collecte voor dit project houden we op 13
oktober 2019.
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20-10-2019
COLLECTE STICHTING INLIA OP ZONDAG 20 OKTOBER
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en
voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.
INLIA werd opgericht in 1968 als dienstverlenende
organisatie voor kerken die het Charter van
Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen
kozen daarmee partij voor vluchtelingen en
asielzoekers in nood.
INLIA biedt ondersteuning aan kerken met advies
en deskundigheidsbevordering. De organisatie kan
asielzoekers in nood juridisch of maatschappelijk
ondersteuning bieden, kan bemiddelen naar medische
zorg of kan helpen om een nieuw
toekomstperspectief te realiseren in het land van
herkomst of een ander land waar mensen veilig heen
kunnen.
Verder worden er door INLIA problemen
gesignaleerd en geanalyseerd, er wordt gewerkt aan
creatieve en werkbare oplossingen en aan de
uitvoering daarvan. INLIA wil, als partner van
mensen, werken aan een rechtvaardige samenleving
voor individuen, groepen, gemeenschappen en de
maatschappij als geheel.
Van harte aanbevolen deze collecte. U kunt ook een gift overmaken op bankrekening nr. NL47 INGB 0005 8728 15 t.n.v.
Stichting INLIA. Dank u wel voor uw hulp.
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