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Missie- en Ontwikkelingswerk - Informatiebulletin van het Missieburo Roermond

“de ontwikkeling van een volk volgt echter niet op de eerste plaats uit
geld, materiële hulp en technische structuren, maar uit de gewetensvorming en de rijping van mentaliteit en zeden” (Redemptoris Missio, 58)
Dierbare vrienden,
Armoede de wereld uit! Een kreet die men bijna altijd hoort, wanneer er gesproken wordt over ontwikkelingslanden en ontwikkelingssamenwerking.
Tegenwoordig zijn allerlei gegevens over dit onderwerp vrij gemakkelijk te vinden op het internet. U kunt
natuurlijk ook het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) raadplegen, want daar
kan heel veel documentatie hierover gedownload worden. Wat verstaat men eigenlijk onder (extreme) armoede? Er zijn verschillende manieren waarop deze gemeten wordt. Vaak wordt armoede gedefinieerd in termen van inkomen of de hoeveelheid consumeerbare goederen die een persoon ter beschikking staat.
Zo stelt de Wereldbank de grens voor ‘absolute armoede’ op 1 dollar per persoon per dag. Dit wil zeggen dat
iemand, die minder dan 1 dollar per dag te besteden heeft, niet kan voldoen aan de minimum eisen voor fysiek
welzijn. Volgens deze richtlijn zouden ongeveer 1.2 miljard mensen op dit moment in absolute armoede leven,
ongeveer een vijfde van de wereldbevolking. Sommige mensen zijn echter van mening, dat de definitie van 1
dollar per dag te laag is. Als de definitie van 2 dollar per dag gehanteerd wordt, dan houdt dit in dat de helft van
de wereldbevolking onder de armoedegrens leeft.
Colofon

Dat armoede echter meer omvat dan alleen een te
laag inkomen laat de definitie van ‘absolute armoede’ (Wereld Bank, 1980) zien: “een conditie van
leven gekarakteriseerd door ondervoeding, analfabetisme en ziekte beneden enige redelijke definitie
van menselijke waardigheid” (geciteerd in Kanbur,
2001). In deze staat van zgn. ‘menselijke armoede’
ligt de nadruk niet zozeer op inkomen maar op een
situatie die gekenmerkt wordt door gebrek aan voedsel, weinig tot geen scholing en een gebrekkige toegang tot gezondheidszorg en schoon drinkwater. Om
deze menselijke armoede in kaart te brengen moeten indicatoren worden gebruikt, die factoren beschrijven zoals levensverwachting, deelname aan
onderwijs, toegang tot aanwezige gezondheidszorg
en schoon drinkwater etc. Deze factoren hangen uiteraard wel sterk samen met inkomen, maar toch
geeft de beschrijving van ‘menselijke armoede’ een
meer divers beeld.
Wereldwijd zijn 840 miljoen mensen verstoken van geneeskundige hulp. In de minst ontwikkelde landen haalt een op de drie inwoners de veertig niet. Uit onderzoek is gebleken,
dat er jaarlijks 17 miljoen mensen bij gebrek aan hulp overlijden aan te genezen ziektes,
onder wie 12 miljoen kinderen beneden de 5 jaar. 550 miljoen vrouwen overlijden tijdens
of vlak na de zwangerschap. Tegen 2010 zullen 40 miljoen kinderen één van hun ouders of
beiden aan Aids hebben verloren (Kruithof, 2001).
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Missieburo Algemeen
Ruim 1,1 miljard mensen hebben geen toegang
tot veilig (drink)water. Probleemlanden zijn onder meer Afghanistan, Ethiopië, Tsjaad, Cambodja en Papua Nieuw Guinea, waarvan respectievelijk 87%, 78%, 66%, 66% en 61% van de
totale bevolking niet over veilig water kan beschikken.
Bijna 104 miljoen kinderen (6 – 11 jaar) gaan
niet naar school. Voor arme gezinnen zijn schoolgeld en de bijkomende kosten als een uniform en
boeken vaak een dwingende reden om hun kinderen thuis te houden. Daarom hebben veel ontwikkelingslanden het schoolgeld afgeschaft,
waarna het aantal leerlingen bijna
verdriedubbeld is. Tegelijkertijd is echter de kwa- De missionaris aan het werk, samen met de parochianen.
liteit van het onderwijs verslechterd. Afwezigheid
van leraren is een veel voorkomend probleem, met meerdere oorzaken. De werkhouding kan laks zijn, gecombineerd met een overheid die te weinig controleert. Door de lage salarissen zien leraren zich gedwongen een
tweede baan te hebben. Ook HIV/Aids is een belangrijke reden, vooral in Afrika. Het aantal leerkrachten dat in
één jaar aan HIV overlijdt is vaak de helft van het aantal leraren dat in diezelfde periode is opgeleid (bron: De
Millenniumdoelen Atlas/NCDO).
Mede dankzij uw financiële bijdrage kan het Missieburo op alle bovengenoemde werkvelden actief zijn. Wij
ondersteunen onder meer projecten die er voor moeten zorgen dat kinderen naar school kunnen gaan. Tevens
dragen wij bij aan de opleidingen van leerkrachten. Maar wij helpen ook bij het opzetten van klinieken, zodat
de medische zorg voor de mensen toegankelijker wordt. Toch moet ik ook benadrukken, dat “de ontwikkeling
van een volk echter niet op de eerste plaats volgt uit geld, materiële hulp en technische structuren, maar uit de
gewetensvorming en de rijping van mentaliteit en zeden” (Redemptoris Missio, 58). Daarom worden ook de
pastorale activiteiten van onze zusterkerken in de Missie ondersteund. Er is duidelijk “een nauwe band tussen
de verkondiging van het evangelie en de ontwikkeling van de mens” (R.M. 59).
Het Missieburo heeft geen “eigen” projecten in de Missie, maar steunt locale initiatieven. Op deze manier is
het duidelijk wie verantwoordelijk is voor het welslagen project: die verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf! Een belangrijke voorwaarde is echter, dat de
projecten de aanbeveling moeten hebben van de locale
bisschop. Zo hebben wij altijd iemand ter plaatse die
ons kan informeren over de plaatselijke situatie. Het
Missieburo ontvangt heel veel aanvragen uit de Missie
en natuurlijk kunnen niet alle aanvragen gehonoreerd
worden. Onze financiële middelen zijn te beperkt. Er
moet dus een keuze gemaakt worden en dat is nooit
gemakkelijk. Wat zijn de gevolgen voor de mensen als
het project niet doorgaat of uitgesteld wordt? Welk
project moet eerder uitgekeerd worden? De locale bisschop kan ons die informatie geven om dit goed te kunnen
beoordelen. Bovendien heeft de locale gemeenschap dan ook iemand ter plaatse op wie ze kan terugvallen als
er zich onvoorziene problemen voordoen. De lijnen zijn kort en betrouwbaar. Voor onze achterban betekent
deze vorm van samenwerking een extra garantie dat hun gelden daar terecht komen, waarvoor deze bedoeld
zijn, zonder dat er iets aan de strijkstok blijft hangen!
De komende periode zal het Missieburo kinderen een centrale plaats geven in alle activiteiten. Het kinder-

Adoptieprogramma
adoptie programma wordt ons speerpunt. Op 29 september a.s. organiseert het Missieburo in het kantorencomplex van het Bisdom Roermond een informatiedag over ons kinderadoptie programma. Meer informatie
hierover vindt u verder in deze nieuwsbrief. Tot slot wil ik u mede namens het bestuur en alle medewerk(st)ers
heel hartelijk bedanken voor uw steun en vertrouwen.
Drs. F. Soeterik
Directeur

Geachte missievriend,
Kinderen zijn kwetsbaar. Door armoede, beperkt onderwijs,
slechte gezondheidszorg en politieke onrust groeien veel kinderen in het Zuiden op in omstandigheden die je niemand toewenst. Als deze kinderen ook nog de ouderlijke zorg missen,
dan is het onze taak om daar iets aan te doen. Om deze kinderen te helpen, biedt het Missieburo Roermond een adoptieprogramma aan.
Vele honderden mensen hebben met hun bijdrage de opvoeding van één of meerdere kinderen ondersteund. Maar het
aantal kinderen die in deze zorgwekkende toestand verkeren,
neemt eerder toe dan af. Uw steun is daarom heel hard nodig.
Voor slechts 20 Euro per maand kunt u een kind financieel
helpen. Met uw bijdrage wordt de opvoeding en het onderwijs van dit kind gefinancierd. Uw bijdrage komt in zijn geheel ten goede aan dit kind m.a.w. er blijft niets aan de strijkstok hangen. Minimaal eenmaal per jaar ontvangt u een uitgebreide rapportage over uw adoptiekind. Het is natuurlijk
ook mogelijk om het tehuis waar deze kinderen (weesjes en
kinderen uit
arme gezinnen,
omdat hun ouders niet meer in staat zijn om voor ze te zorgen)
worden opgevangen te adopteren. U kunt ook met de verzorg(st)ers
van het huis en/of uw adoptiekind corresponderen. Het Missieburo
zorgt voor de verzending en eventuele vertaling.
Het adoptieprogramma ondersteunt tehuizen in Brazilië, Thailand,
Cambodja, Chili, India, Indonesië, Oeganda en Pakistan. Wij willen ook kinderen in andere landen helpen, maar zonder uw hulp is
dat niet mogelijk. Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien,
waar ter wereld zich ook bevinden. Kinderen moeten kind kunnen
zijn.
Jezus zelf wijst ons er in het Evangelie verschillende keren op.
Door ons adoptieprogramma te ondersteunen, werkt u hieraan
mee!
Pater Ton Storcken sma
Bisschoppelijk Vicaris voor Missiezaken

Uitnodiging
“Laat ze kind zijn!”
Presentatie van het Adoptieprogramma
van het Missieburo Roermond
29 september 2007 om 11.00 uur in het
Kantorencomplex van het Bisdom Roermond

Het Missieburo Roermond nodigt u van harte uit voor een speciale presentatie van het kinderadoptie programma. Deze
ontmoeting vindt plaats op 29 september a.s. in het kantorencomplex van het Bisdom Roermond. Verschillende
mensen zijn uitgenodigd, die u uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe de kinderen worden opgevangen en verzorgd. Zij
zullen vertellen hoe het programma in de praktijk functioneert.
Programma:
10.30 uur
11.00 uur
11.15uur
11.50 uur

12.30 uur

Ontvangst
Opening door Mgr. Everard de Jong, Hulp-Bisschop van Roermond
Ervaringen van een adoptieouder
Muzikaal onthaal met René Shuman en Angel-Eye
Adoptieprogramma Chili
Adoptieprogramma Thailand en Cambodja
Adoptieprogramma Oeganda (onder voorbehoud)
Lunch en informeel samenzijn

Deelname is gratis en voor kinderopvang is gezorgd. U bent van harte welkom!
U kunt zich zowel schriftelijk (per brief of per email) als telefonisch aanmelden. Vergeet niet door te geven met hoeveel
personen u komt. Om organisatorische redenen verzoeken wij u dringend dit vóór 21 september a.s. te doen!
Uw aanmelding kunt u sturen naar:
Missieburo Roermond
Postbus 198
6040 AD Roermond
Tel.: 0475-386880
Email: adoptie@bisdom-roermond.nl of missieburo@bisdom-roermond.nl

