
 Mensen op de vlucht  
 
Dit jaar staat de Vastenactiecampagne voor mensen in 
nood in het teken van mensen die op de vlucht zijn voor 
oorlog en geweld, natuurrampen of een uitzichtloos 
bestaan.  
 
Wereldwijd waren eind 2020 meer dan 89 miljoen mensen op de 
vlucht, dat is 1% van de totale wereldbevolking! In 2022 raakten 
door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. 
Verreweg de meeste vluchtelingen worden opgevangen in de 
regio.  
 
Opnieuw beginnen  
Vluchtelingen raken niet alleen hun huis kwijt, maar ook hun 
bestaanszekerheid. Zij staan voor de grote uitdaging elders een 
nieuw leven op te bouwen. Zoals in Zuid-Soedan, waar ruim 
anderhalf miljoen mensen ontheemd raakten door een gewelddadige burgeroorlog.  
Meer dan de helft van de bevolking heeft er niet genoeg te eten. Met wat hulp kunnen deze mensen 
hun eigen voedsel verbouwen om in hun levensonderhoud te voorzien.  
 
Wat doet Vastenactie?  
Afgelopen jaar heeft Vastenactie zo’n 30.000 mensen geholpen hun voedselzekerheid te verbeteren. 

Zij kregen bijvoorbeeld zaden, planten, gereedschappen en advies over 
gezonde voeding en duurzame landbouw. In 2023 ondersteunt Vastenactie 
gevluchte gezinnen in Zuid-Soedan met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, 
waarmee ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Lees meer over dit project 
op www.vastenactie.nl 
 
Help Vastenactie mensen onderweg te ondersteunen.  
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den 
Haag of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via 
iDEAL. 

 
Vasten-wandeling 
Zaterdag 4 maart is er een vasten-wandeling met als thema ‘Mensen onderweg’, vanuit de 
Lucaskerk tussen 10.00 en 12.00 uur, begeleid door Ronald Heinen.  
We staan stil bij het Hongerdoek van Eneka Udemba met als centrale vraag ‘Wat is heilig voor jou’ en 
worden verwelkomd door vluchtelingen van AZC Elderhoeve. Mensen die moeilijk ter been zijn kunnen 
wel meedoen met de ontmoeting ongeveer om  10.45 uur bij het AZC. 
Meldt u zich wel even aan, dit kan tot 1 maart, bij Marja Bakker 0619028012 of archangelica@planet.nl 
of bij het secretariaat in Elden 026-2134674 (ma. en vrijdagochtend) Het kan ook op de intekenlijst 
achter in de kerk! Van harte welkom om mee te wandelen!  
 
Vastenactie activiteit van de MOV-groep 
Lunch en gesprek rond het thema ’migratie’ onder leiding van pastoor Tuan 
na de H.Mis van 12.00 uur op zaterdag 25 maart in de Martinuskerk. 
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