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Zaterdag 3 oktober was een belangrijke dag voor
JOLIEN, TINE, HELEEN, PIETER, JARNO, BEN en
JOLAN. Ze hebben tijdens de viering hun naam

Ik ben zelf verantwoordelijk voor de juistheid
van mijn leven hier en nu.
opgegeven voor hun
En als ik goed doe,
plechtige communie.
moet ik mij geen zorgen maken:
De Effatagemeende hele wereld heeft er baat bij,
schap is blij met hun
zelfs de vissen in de oceanen
beslissing en wil
en de sterren aan de hemel.
samen met hen
op weg gaan.
Benoît Standaert

Basiscursus: “Geloof anders bekeken…”
Een verdiepingstraject waarin we samen op zoek gaan naar
eigentijdse spiritualiteit en ons o.a. laten inspireren door
Alfonsus van Liguori (stichter van de Redemptoristen).
Meer info in bijgaande folder!

Cpflfodmvc!>!Donderdag 21 januari 2010
Leuke meiden … die nog bidden voor het eten

Zondag 27 juni 2010 ~ Ontmoetingsdag &
viering pater Guido: 25 jaar priester

Onderweg met Pasparou ...
Velen onder jullie zien maandelijks een nieuwe foto op de Malawi-kalender verschijnen ...
Hoe loopt het Vwirani-project in Kafukule, in het noorden van Malawi, nu?
Mr. Ziba, directeur van de Lozwati-school informeert ons: momenteel wordt de tweede vleugel van de middelbare
afdeling afgewerkt en is er gestart met de bouw van de derde vleugel, "the laboratorium block". Naast de ondersteuning in het bouwen van die lokalen, wordt er ook gefinancierd in de aankoop van schoolbanken, toilet en doucheruimten. De Lozwati-school telt vandaag ongeveer 100 leerlingen, waarvan 75 internen.
We willen in de toekomst de initiatieven die vanuit de lokale behoeften zijn aangebracht logistiek en financieel ondersteunen. Zo werd de vraag gesteld vanuit de plaatselijke bevolking om ook rond landbouw een ondersteuning aan te
bieden. Vanaf 2010 starten we een samenwerking met de vlaamse ngo Terradialoog. Via microfinanciering worden
drie pilootprojecten rond voedselvoorziening opgestart: twee kippenhokken, gemeenschapstuinen voor groentenkweek, financieren van meststoffen voor maïs- en sojateelt. Later meer daarover.
Na het succes van de vorige twee jaren wordt er ook dit jaar een Malawi-kalender ontwikkeld.
De opbrengst zal opnieuw integraal aangewend worden voor de financiering van de schoolinfrastruktuur en uitbouw
van het Vwirani-project.
Deze kalender is verkrijgbaar vanaf 16 november in Domus en de wereldwinkel of online via onze website.
Wij willen u ook graag uitnodigen op onze ontmoetingsavond zaterdag 14 november in de zaal Berghine.
Het belooft een rijk gevuld avondprogramma te worden met een mix van wereldliederen gebracht door het solidariteitskoor Sapukay, info, beeld en klank van Pasparou en exotische muziek van steelband Kooli & The Gang.
Kaarten kosten 5 euro. Er wordt u een drankje aangeboden tijdens de receptie. Van harte welkom!!
Kaarten en reservering: online: www.pasparou.be ~ telefonisch: Bart & Tine: 09/328.03.66 of 0475/24.61.90

LOZWATI-SCHOOL
... een privé-school op het platteland - Noord-Malawi...
... biedt vandaag kansen aan een 100-tal studenten - middelbare school...
... bezorgt aan een 50-tal kleuters dagelijks een speel- en leermoment met brood en thee...
... schept werk aan bewoners van de omliggende dorpen...
... zet Kafukule op de kaart!!!
... onderdeel van het Vwirani-project. Vwirani betekent HELP in het Tumbuka.
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Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

