De kerk staat op tegen
armoede in dorpen in Egypte

Een lening dankzij de kerk
Op het platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm
en inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale
organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme
dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren.
Sabah Goda kon met het microkrediet van
de kerk een kleine cateringzaak starten,
waar ze bonen en falafel verkoopt.
Dankzij haar inkomen kan haar dochter
die een huidziekte heeft een medische
behandeling krijgen.

De armste inwoners krijgen hulp om
water en elektriciteit te kunnen betalen en
en dorpelingen kunnen een microkrediet
aanvragen om een eigen bedrijfje te
starten. Dankzij een eigen inkomen
kunnen hun kinderen naar school en
vertrekken minder jongeren naar de
stad of buitenland om hun leven op te
bouwen.

Kerk in Actie steunt het diaconale werk
van de Koptisch-Orthodoxe kerk in
Egypte, die mensen leert om in hun
eigen dorp de armoede te lijf te
gaan. Geef in de collecte en steun dit
belangrijke werk voor arme dorpelingen in
Egypte. Help je mee? Meer informatie op
kerkinactie.nl/kerkinegypte

“Ik ben God zo dankbaar dat Hij mij een
ter
nieuwe kans geeft. Eindelijk kan mijn doch
d.”
naar de dokter om te worden behandel
Sabah Goda

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
•V
 oor € 17,50 - workshop voor 20 boeren/boerinnen over
veehouderij (voeding, gezondheid etc).
• Voor € 135 - cursus voor een vrouw tot peuter/kleuterleidster.
• Voor € 150 - lening voor één persoon om een klein bedrijf
(bv. een kruidenierswinkel) te starten.
Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Kerk in Egypte’, of doneer online.
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