HET GOEDE DOEL EN ONS JUBILEUM
In 2019 bestaat onze Broederschap, de Haagse Bedevaarten, 125 jaar.
We willen dit graag vieren om te laten zien dat bedevaarten ook nu nog heel actueel zijn en dat het
gaan naar Maria, Heiloo en Kevelaer en naar Jozef in Smakt heel erg veel doet bij mensen, ook
jongeren.
Maar onze Broederschap doet meer dan alleen de traditie van bedevaarten en samen vieren
voortzetten. Wij willen ook maatschappelijk betrokken bezig zijn. Binnen onze eigen organisatie en
voor onze leden, zoals ons project Zorg en Begeleiding tijdens de augustusbedevaart naar Kevelaer,
maar ook naar de “buitenwereld” waarbij we velerlei projecten en initiatieven willen ondersteunen
op katholiek gebied.
In ons jubileumjaar willen wij steun betuigen aan een project wat een bijzondere band heeft met
Kevelaer: Stichting Aktion pro Humanität.

Deze stichting is actief in Benin en Nigeria en drijvende
kracht is mevrouw dokter Elke Kleuren- Schrijvers, uit
Kevelaer. Zij presenteerde voor ons in de augustusbedevaart
hoe zij en haar team zeer actief zijn geweest en nog steeds
in het optimaliseren van een ziekenhuis voor de lokale
bevolking in Benin.

Dit ziekenhuis wordt gebruikt voor vele lokale
bewoners, er vinden bevallingen plaats, zelfs met de
keizersnede. Een kleine operatie unit, in een container,
is hiertoe optimaal ingericht.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de
kinderafdeling. Wij willen hier als Broederschap
speciaal uw aandacht voor vragen, daar gaat in het
jubileumjaar een extra financiële bijdrage naar toe.

Maar niet alleen een ziekenhuis is er ontwikkeld. Een weeshuis , vrouwenscholing en informatie over
ziektes en gezondheid en zelfstandigheid, er zijn scholen en er is kinderopvang zodat vrouwen
economisch onafhankelijk kunnen worden. Kortom, er wordt hard gewerkt door de vrijwilligers,
zowel lokaal als vanuit het Westen om deze projecten goed te kunnen laten slagen.

Dokter Elke spant zich in om fondsen te
werven, lokale initiatieven en
inzamelingsacties op te zetten en te
ondersteunen zodat zij en haar team deze
taken kunnen volbrengen.
En uiteraard gaat dat niet zonder steun van
derden.

Onze Broederschap wil daarom in augustus 2019 een cheque aan
haar overhandigen zodat zij in Benin haar werk verder kan
voortzetten. Met steun vanuit een organisatie die, net als zij, nauwe
banden onderhoudt met Kevelaer.
In het ziekenhuis in Benin is namelijk een kleine
aanbiddingskapel
gebouwd, in navolging van de Genadekapel in Kevelaer,
met een afbeelding van het prentje van Onze Lieve
Vrouw van Kevelaer, Troosteres der Bedroefden. Dat is
wat ons allen bindt.
We hopen volgend jaar een mooie cheque te kunnen aanbieden
omdat de inrichting van de kinderafdeling die nu gebouwd wordt
door ons wordt ondersteund.
U kunt ook een setje ansichtkaarten bestellen, dat vind u onder het kopje KAARTENACTIE op onze
website. Voor slechts € 5 kunt u 5 mooie originele ansichtkaarten kopen, waarvan € 1 zal worden
gedoneerd aan het goede doel van dokter Elke Schrijvers. Dan heeft u zelf ook nog een mooi setje
kaarten, om te bewaren of om te versturen.
Wilt u het via de post ontvangen? Dan vragen wij u om het bedrag met € 1,60 extra voor portokosten
over te maken naar gironummer NL 66 INGB 0000 008629 o.v.v. Kaartenset en uw adres.
Uw adres is essentieel omdat we anders niet weten waar de kaarten heen gestuurd moet worden.
Alle spontane donaties zijn natuurlijk van harte welkom, u kunt uw gift overmaken naar hetzelfde
gironummer o.v.v. Goed Doel Jubileumjaar 2019.

https://www.pro-humanitaet.de

