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Bibliotheek, Lilongwe, Malawi
Pater Jo Kuppens
De Weerter pater Jo Kuppens is reeds meer dan 40 jaren als missionaris
van de Witte Paters actief in Malawi. Om te werken aan vrede en
gerechtigheid werd door de Witte Paters in Malawi het Centre For Social
Concern opgericht. Een biblitheek met studiezaal maakt onderdeel uit van
dit Centre for Social Concern. Middels de Vastenaktie van 2009 werd een
uitbreiding van de bibliotheek met een studiezaal mogelijk gemaakt.
Bibliotheek van het Centre for Social Concern

Pater Jo Kuppens schrijft in zijn projectaanvraag voor de Vastenactie
onder meer het volgende: Vanaf het begin is de bibliotheek een groot
succes. Er zijn in Malawi heel wat privé scholen maar die hebben dikwijls
weinig of geen boeken. Het Centre for Social Concern heeft daarop
ingehaakt en stelt de bibliotheek bovendien open voor omwonenden.
Er zijn zo’n 600 mensen, die een kleine vergoeding betalen om van de
bibliotheek gebruik te maken. Dagelijks zit het dan ook vol. We hebben
in de bibliotheek plaats voor ongeveer 100 personen om ter plekke te
studeren met eigen of uit de bibliotheek geleende boeken.

De bijdragen die de gebruikers leveren is te gering om nieuwe boeken aan
te schaffen. Bovendien dienen de boeken na enige tijd te worden
vervangen vanwege slijtage door intensief gebruik. Van de schoolboeken
vinden we het nodig over vijf exemplaren te beschikken omdat ze door de
studenten gelijktijdig gebruikt worden. De aanvraag voor de Vastenaktie
is onder meer bedoeld om nieuwe boeken aan te kunnen schaffen.
Verder wordt de bibliotheek ook gebruikt door werkenden of mensen die
ontslagen zijn. De eerste groep wil hun positie verbeteren door aan hun
kwalificatie te werken en de tweede groep wil zich omscholen. Ook voor
deze doelgroepen proberen we de boeken aan te schaffen die ze nodig
hebben. Zo bouwen we langzaam een aantal boeken op die relevant zijn
voor de noden die de mensen hebben.
We willen ook proberen om een experiment te doen met e-readers. Verder
willen we het meubilair uitbreiden. Voor het gehele project verwachten
we € 4.000,- nodig te hebben.

VASTENAKTIE 2017 IN HET DEKENAAT WEERT
Naast de bijdrage voor een bibliotheek met studiezaal in Malawi
verwachten de parochies van het dekenaat Weert, met uw medewerking,
ook aan onderstaand projecten een bijdrage te kunnen leveren:
Poipet, Cambodja
Aanschaf van 25 computers als leermiddelen voor een lagere, technische
en middelbare school. Dit project is ingediend door pater Johan Visser.
Alexandrië, Egypte
Op verzoek van zuster Maria de Anima Christi van Eijk aanschaf van
geschikt aangepast meubilair voor een tehuis voor gehandicapte meisjes.
Mponela, Malawi
Eveneens op verzoek van pater Jo Kuppens een bijdrage voor de realisatie
van enkele klaslokalen en vergaderruimtes voor een plattelandsparochie.

Werk mee aan een structureel betere toekomst,
Doe mee aan de Vastenaktie 2017
Vastentijd, tijd voor bezinning
Van 1 maart tot 15 april 2017 is het vastentijd. Een tijd van bezinning.
Een tijd om het met wat minder te doen. Juist tijdens de Vasten kunt u uw
tijd, geld en aandacht delen met iemand die uw steun kan gebruiken, of
dat nu ver weg is of juist heel dichtbij.
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