
Vastenactie 2016: 
solidair met meisjes 
in Herat
Jezus roept ons in Math. 24 op solidair te zijn met 
minderbedeelden. Immers, “Alles wat je voor één 
van deze minste broeders van Mij hebt gedaan,  
heb je voor Mij gedaan.” In deze 40-dagentijd willen 
we solidair zijn met de Stichting Bouw een school in 
Herat. Zie www.schoolvoorherat.nl  
 
Ook u kunt uw steentje bijdragen 

• via de collectebussen in de kerk;
• via banknummer NL68 RABO 0102 4456 72 EUR.

Waarom dit project?

Sultan Achmad Fayas 
Achmad Fayas, architect en voorzitter van de Stichting, is 
met zijn familie gevlucht voor de oorlog in Afghanistan 
en woont sinds 1998 in 
Hilvarenbeek. Hij voelt 
zich hier thuis maar is ook 
solidair met de mensen in 
Herat. Vanaf 2004 zet hij 
zich in voor de bouw van 
een school ter plekke voor  
meisjes van 6 tot 18 jaar.  
Een groot deel van dit 
 project is al gerealiseerd 
met steun van velen uit 
 Hilvarenbeek en omgeving.

Laatste loodjes…
In april gaat sultan Fayaz terug naar 
Herat voor het laatste deel van dit project: 
de bouw van technieklokalen, een ontmoetingsruimte 
en een bibliotheek. Daarvoor is nog € 23.000,-- nodig.  
Het gaat echt om de spreekwoordelijke laatste loodjes… 

Elke gedoneerde euro is € 1,52 waard…
Het loont bij deze actie gul te geven, aangezien de 
Stichting Wilde Ganzen de opbrengst verhoogt met 
maar liefst 52%! Als iedere inwoner van de gemeente 
Hilvarenbeek één euro geeft, levert dat precies 
€ 23.000,-- op. De inhoud van onze collectebussen zou 
een mooie aanzet zijn voor dit bedrag!

Garantie
Iedere euro wordt ook echt uitgegeven aan materialen 
en arbeidsloon voor de arbeiders ter plaatse.  
Bovendien is de aanwezigheid van architect Fayaz een 
garantie voor de kwaliteit van het werk. Leerkrachten 
zijn verzekerd van een inkomen en het onderwijs voor 
meisjes in Herat is gewaarborgd.

Dank u wel!
Stichting Bouw een school in Herat rekent op brede 
steun van de Beekse gemeenschap en in het bijzonder 
van de Norbertusparochie. Laten wij, parochianen van 
de Norbertusparochie, gehoor geven aan de oproep 
van Jezus om solidair te zijn, en sultan Fayaz steunen in 
zijn solidariteit met meisjes in Afghanistan.  
Dank u wel voor uw gift.
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