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Een goed gebruik is het vasten tijdens de veertig-
daagse voorbereiding op Pasen.  Maar meestal is dat 
een passief vasten. We doen niets, we laten alleen 
iets. We eten wat minder, laten de avondborrel 
eens achterwege of roken een sigaretje minder… 
Dit jaar gaan we niet minder, maar meer doen. 
We gaan ACTIEF VASTEN. En dat willen we als 
Norbertusparochie op drie manieren doen. 

1 Financiële hulp 
bij de opleiding 
van Pakistaanse  

           meisjes.

Niet lezen en schrijven
Ongeveer 50% van de 190 miljoen inwoners van 
 Pakistan kan niet lezen en schrijven. Juist in de 
 christelijke gezinnen, die meestal tot de laagste 
 bevolkingsklasse behoren, moeten veel kinderen gaan 
werken om hun straatarme ouders te kunnen helpen. 
In de islamitische staatsscholen worden christelijke 
 kinderen bovendien vaak gediscrimineerd en 
 benadeeld en hebben zij problemen om toegelaten te 
worden tot hoger onderwijs. Het percentage meisjes 
dat analfabeet is, is daardoor hoog. 

Malala Yousafzai kandidaat Nobelprijs voor de Vrede
In de Nederlandse media heeft vooral de gruwelijke 
ervaring van het zestienjarige meisje Malala Yousafzai 
de aandacht getrokken, die wegens haar inzet voor 
onderwijs voor meisjes, door de Taliban beschoten 
werd en die voor de Nobelprijs voor de Vrede werd 
genomineerd. Vooral in het noordwesten van Pakistan 
werden in de afgelopen jaren door extremisten een 
paar dozijn meisjesscholen verwoest. De Katholieke 
Kerk, en met name vrouwelijke religieuzen, wijden zich 
aan het onderwijs voor meisjes.                                           >>

Malala Yousafzai is bekend 
geworden vanwege haar 
strijd voor meisjes om naar 
school te mogen. In 2009 
verwierf ze op elfjarige leeftijd 
bekendheid toen ze onder 
het pseudoniem Gul Makai 
(korenbloem) een weblog 
bijhield op de website van 
de BBC. In de vorm van een 
dagboek schreef ze over de 
gewelddadigheden van de 
Taliban in de Swatvallei.
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Nog een tehuis
De Zusters van de H. Familie hebben al een tehuis voor 
45 meisjes die uit afgelegen woestijngebieden komen, 
zodat deze meisjes geen grote afstanden te voet 
hoeven af te leggen, wat uiterst gevaarlijk is.  
Steeds weer horen we van verkrachting en ontvoering 
van met name christelijke meisjes. De zusters zouden 
nu ook graag een tehuis stichten voor scholieren die het 
onderwijs na de 10e klas zouden willen voortzetten en 
een middelbaar eindexamen zouden willen doen. 
Sommigen van deze jonge meisjes zouden na afloop 
van hun schoolopleiding graag zuster willen worden. 
Daarom is de bevordering van hun opleiding ook een 
investering in de toekomst van de Kerk in Pakistan, 
waarin de zusters een belangrijke rol spelen, omdat 
zij zich inzetten in een land waar de leefwereld van 
mannen en vrouwen meestal streng gescheiden is. 
Goed opgeleide zusters kunnen voor jonge meisjes 
en vrouwen een voorbeeld zijn, hen bewust maken 
van hun eigenwaarde, de noodzaak duidelijk maken 
van een goede opleiding en hen zo een weg naar de 
toekomst wijzen. 

Wij willen deze vrouwen en meisjes helpen en 
daarom plaatsen we in onze kerken collectebussen 
waarin u uw gift kunt deponeren. U kunt ook 
rechtstreeks geld overmaken op rekeningnummer: 
NL49 RABO 0140 9583 12  
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus  
onder duidelijke vermelding van “VASTEN”.

2 Hulp aan de 
Tilburgse 
Voedselbank.

Achter in de beide kerken staat gedurende de Vasten 
een doos waarin u levensmiddelen kunt deponeren 
ten bate van de voedselbank. Er wordt steeds meer een 
beroep gedaan op de Stichting Tilburgse Voedselbank, 
door mensen die hun gezin niet meer kunnen voorzien 
van de noodzakelijke levensbehoeften. 

Wij gaan actief helpen met het inzamelen!  
Alleen gedroogde levensmiddelen als rijst, suiker, 
macaroni en spaghetti neemt de voedselbank graag 
in ontvangst.

3 Knuffels, poppen, 
baby- en kinder-
kleding.

Voor de kinderen van ongehuwde moeders 
in Roemenië

Met dit derde actiepunt willen we vooral de jeugd de 
kans geven om andere kinderen te helpen. 
Kinderen kunnen vaak troost en warmte vinden bij een 
knuffel die helemaal van hen zelf is, en dag en nacht bij 
hen is. Ongehuwde moeders krijgen een half jaar hulp 
en begeleiding in een opvanghuis om dan weer op 
eigen benen te staan met hun kind.  
Ze kunnen alle hulp gebruiken! Wie kan een mooie 
knuffel missen om een jongen of meisje in Roemenië 
gelukkig te maken?

In de parochiekerken staat een doos waarin we  
de knuffels, de poppen , maar ook baby- en 
kinderkleding verzamelen. 

De Vastentijd is dus niet een tijd waarin je 
minder gaat doen, maar juist meer! 

ACTIEF VASTEN maakt het verschil  
voor mensen veraf en dichtbij!  

 

U doet toch ook mee?
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