
Hoe u kunt steunen?
• doe mee aan de activiteiten van 

de vastenactie werkgroep (zie 
hieronder)

• door een bijdrage in het vastenzakje
• door deel te nemen aan de collectes 

in de kerk
• door een bijdrage over te maken 

op rekening van Elisabethparochie 
inzake Vastenactie NL 66 RABO 0159 
5271 04

• Vastenactie Nederland geeft een 
bonus van 50% aan ons project. Geeft 
u €10? Dan ontvangt het project €15! 

Zie website www.eparochie.nl en Regioblad voor meer informatie.
Aanmelden voor de activiteiten kan ook via: bureau@eparochie.nl

Speciale activiteiten Vastenactie project 2017:
• Vastenmaaltijd: Terneuzen op 30 maart om 17.30 uur

 - Philippine op 16 maart om 17.00 uur, aansluitend Vesperdienst
 -  Zuiddorpe op 22 maart om 17.30. Opgeven tel: 616006 of 612327

• Benefietavond: Zuiddorpe, RK kerk 31 maart van 19.00 tot 21.30 uur
• Boekenbeurs en jamverkoop: Terneuzen, Emmaüs, elke dag van 10.00 

tot 12.00 en op zondag na de dienst.
• Enveloppen en cadeautjes: Terneuzen elke zondag na de dienst
• Koffiestop: in alle kerken na de dienst koffie met…. , en activiteiten.
• Tweedehands kledingwinkel: Sas van Gent, Wilhelminalaan 7, naast 

‘Kapsalon Cappaert’ tegenover Albert Heijn van 14 februari tot en 
met 5 april.
 -  behalve de carnavalsweek van 27 februari tot en met 2 maart.
 -  op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en 

van 13.30 tot 16.30 uur. Op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur
• Vespers: PKN kerk Philippine op 9, 16, 23, 30 maart en 6 april om 

19.30 uur
• Gesponsorde rondjes lopen door kinderen op basisscholen in Sas van 

Gent, Philippine, Westdorpe, Axel en Sluiskil enz.

‘Stichting Medisch Werk Mumbai’
Ondersteun het vastenactieproject 2017

van de Elisabethparochie

“Werken met lokale artsen en verplegend personeel teneinde te streven 
naar een algemeen betere gezondheidszorg en het uiteindelijk zelfstandig 
functioneren van de opgerichte projecten”.



‘Stichting Medisch Werk Mumbai’

De Werkgroep Vastenaktie van de Elisabethparochie zet zich in 2017 
wederom in voor ‘Stichting Medisch Werk Mumbai’ van Carlo en Trees 
van de Bilt. Met uw bijdrage is in 2016 de renovatie uitgevoerd van het 
hospitaaltje in Gulbarga, dè centrale gezondheidspost. Tevens is financiële 
ondersteuning verleend aan zogenaamde ‘buitenspreekuren’ in omringende 
dorpen voor medische en sociale zorg voor de Dalits en Tribale (allerlaagste) 
bevolkingsgroepen. Ruim 50 dorpsgemeenschappen met zo’n 140.000 
mensen maken gebruik van het gezondheidsplan. 

Jaarlijks brengt het artsenechtpaar een werkbezoek aan de vele projecten.  
en worden kinderen met een lichamelijke beperking uitgezocht voor operatie 
en revalidatie. In India is weinig of geen ervaring met behandeling van deze 
kinderen. Door de, voor hen, ontoegankelijke gezondheidszorg zijn de 
dagelijkse spreekuren broodnodig. Voorlichting wordt gegeven door jonge, 
opgeleide vrouwelijke sociale werkers overwegend afkomstig uit die dorpen.

Doelgroep zijn kasteloze Dalits en Tribale bevolkingsgroepen. In het 
bijzonder achtergestelde vrouwen en meisjes. Maar vooral  de geestelijk en 
lichamelijk gehandicapte kinderen. Gezien als een straf van God leven ze in 
mensonterende omstandigheden. Vaak komend van ver, kunnen ze nu na 
een operatie, dankzij vervoer en overnachting een revalidatieprogramma 
volgen in een nieuw geopend centrum. 

Vastenactie 2017 zet zich in voor:
• • Financiële ondersteuning van medische en sociale zorg

• • Ondersteuning van revalidatie gehandicapte kinderen

• • Fysiotherapie en vervoer voor patiënten/kinderen

Ondersteuning van medische en sociale zorg bestaat onder 
meer uit werkzaamheden als: lab-, röntgen en de gebruikelijke 
gezondheidsonderzoeken met aandacht voor TBC, Aids, polio, ondervoeding 
enzovoort.
• operatie, revalidatie en 

fysiotherapie program-
ma’s voor kinderen

• huisvesting van geestelijk 
en lichamelijk gehandi-
capte kinderen.

• voorlichting en begelei-
ding van vroedvrouwen, 
controle van zwangeren.

• aandacht voor vrouwen- 
en meisjesemancipatie.

• verstrekken van medi-
cijnen, voorlichting en 
advies.

• ‘bewustwording pro-
gramma’s’ in omliggende 
dorpen


