SLOWAKIJE-ACTIE
Projecten en activiteiten in Slowakije ter financiering voorgedragen 2019
1. Conferentie Andreas in Bratislava. Project Pakete-2019
Dit project ‘Pakete’ is er voor hulp aan noodlijdende gezinnen, met kinderen, soms
ook onvolledige gezinnen. Maar ook hulp voor kinderen die leven in z.g. Kinderheimen, o.a. vanwege
mishandelingen of omdat zij geen ouders hebben.
De conferentie Andreas stelt pakketten samen met kleding, schoeisel, levensmiddelen, speelgoed,
kinderboeken, schoolspullen.
Het project is in de loop der jaren uitgegroeid en thans gaat men uit van 300 pakketten dit jaar.
Veel pakketten gaan naar afgelegen dorpen en plaatsen, waar de werkloosheid hoog en de
armoede groot is. De goederen worden gratis verkregen. Kosten zijn vooral verpakkingsmaterial en
porti. De Vincentius broeders (Lazaristen) en Zusters (Dochters der Liefde) en de Franciskanen doen
aan dit werk mee. Totale kosten van het project bedragen circa € 1.500,-.
Onze bijdrage
€ 750,2. Conferentie Cecilia in Bratislava. Project Zomervakantieweek voor kinderen - 2019
Een groep van 35 kinderen (opgesplitst in groepen) uit met name sociaal zwakke gezinnen uit
Bratislava gaan in de week van 6-13 juli met vakantie. De vakantie wordt gevierd in de berghut
Maria in Králinky in midden-Slowakije. Het is elk jaar weer een groot succes.
Het is zelfverzorging, een vakantieweek waar 10 begeleiders bij betrokken zijn (de organisator,
3 groepsleiders, een priester Lazarist, een verzorger, 2 assistent begeleiders, 2 mensen voor het
verzorgen van de maaltijden).
Er zijn bijdragen van ouders (waar dit mogelijk is), van andere organisaties in Slowakije,
waaronder de Lazaristen en de Vincentius-zusters.
De totale kosten zijn: Bus heen en terug
1300,-.
Verblijf en verzorging
6300,-.
Activiteiten ter plaatse
945,-.
Totaal
8545,-.
Bijdragen van de ouders gemiddeld 100,- per kind =
3500,-.
Onze bijdrage: Voor 3 groepen kinderen, per kind 60,- = 35x60,- =
€ 2100,-

3. Een drietal projecten van St.Stephen Conferentie in Kralovsky Chimec in Oost-Slowakije.
De stad ligt tegen de grens met Ukraïne. Vandaar, dat er ook in dàt land hulp wordt verleend.
De drie projecten zijn, in kort bestek:
a. Voor een aantal gezinnen in West-Ukraïne, in Komarivci en Chop, waar de armoede
groot is: voedsel, medicijnen, persoonlijke verzorging en schoonmaak artikelen € 500,b. Voor een aantal onvolledige gezinnen, weduwen, alleenstaanden in eigen plaats
en omgeving daarvan; ’t gaat om voedsel, medicijnen, e.d., om schoolmaterialen
voor kinderen,
€ 400,c. Voor een weekje zomervakantie voor kinderen uit de arme gezinnen uit de
naburige plaats in Ukraïne Sisloc (Sislivci). Zij kunnen alleen maar dromen
van zo’n weekje op vakantiekamp.
Al een paar jaar wordt dit project georganiseerd. De zomervakantieweek in 2018
was opnieuw een vreugdevolle activiteit, zo staat in een vrolijk verslag
te lezen. Onze bijdrage voor dit project
€ 600,-

