




 

 
 
Vastenaktie helpt lokale initiatieven in Malawi 
 
Op woensdag 17 februari begint de vastentijd en daarmee ook de vijftigste 
Vastenaktiecampagne van Cordaid. Duizenden vrijwilligers in het hele land zetten zich in voor 
de medemensen in de Derde Wereld die het minder hebben dan wij.  
De parochies van het voormalige dekenaat Heusden vragen met een fiets- en wandeltocht 
vooral aandacht en financiële steun voor de mensen in Malawi. 
Deze fiets- en wandeltocht met afstanden tussen 5 en 40 km vindt plaats op  
zaterdag 20 maart. Starten tussen 8.00 en 13.00 uur, einde 17.00 uur. 
Hoofdstartplaats is het Patronaatsgebouw in Nieuwkuijk. Er kan ook worden gestart bij de 
rustposten in de parochiezaal naast de kerk in Hedikhuizen, Herpt, Heusden, Elshout, Drunen, 
Vliedberg, Haarsteeg en Vlijmen. In Engelen en Bokhoven is basisschool ‘De Matrix’ de 
rustpost. 
 
‘Behoud de schepping’ is het thema van de Vastenaktie 2010. Deze opdracht past bij onze traditie 
van de vastentijd, de veertig dagen tussen carnaval en Pasen: matiging, onderlinge solidariteit en het 
belang van immateriële waarden. In de campagne roept de jubilerende Vastenaktie op een stukje van 
onze welvaart te delen met medemensen wereldwijd, maar ook na te denken over het effect van onze 
consumptie op de natuurlijke hulpbronnen van de aarde en de opwarming van de atmosfeer.   
 
Dit jaar ondersteunt de Vastenaktie twee lokale initiatieven in Malawi die worden uitgevoerd door 
mensen uit onze eigen regio. Floor Willemen en Jan de Groot uit Drunen zijn actief in het dorp Ngara 
met de Stichting Floja Malawi. Het doel is om hier een dagopvang op te zetten voor talloze 
aidswezen. Zij krijgen er gezonde voeding, onderwijs en de aandacht waar elk kind recht op heeft. 
Belangrijk hierbij is dat de kinderen bij hun families blijven wonen en niet uit hun eigen cultuur worden 
gehaald. 
Henri van Delft uit Haarsteeg werkt voor de Odini Malawi Stichting. Deze stichting wil in het dorp 
Majarilo een irrigatie- en tuinbouwproject realiseren, waardoor men voor de weeskinderen en 
hulpbehoevende ouderen het hele jaar voldoende eten kan verbouwen. 
Er is een goede samenwerking tussen deze twee stichtingen alsmede met de lokale bevolking in de 
twee dorpen die slechts vijftien kilometer van elkaar liggen. De projecten van beide stichtingen 
worden dit jaar door Vastenaktie/Cordaid speciaal ondersteund. Elke euro die u schenkt gaat direct 
naar het goede werk dat Jan, Floor en Henri in Malawi doen. Daar bovenop draagt Cordaid per 
opgehaalde euro nog vijftig eurocent bij. 
 
Help mee aan de goede initiatieven om de problematiek in Malawi effectief te lijf te gaan. Geef uw 
bijdrage middels de bekende vastenzakjes of doe mee aan de fiets- en wandeltocht. 
Het is een nieuwe tocht door het prachtige Heusdense polderlandschap waaraan dit jaar een speciale 
20 km route is toegevoegd. Wordt u te moe? Dan brengt een busje de wandelaars gratis terug naar 
de startplaats. Voor nadere informatie: Mw. M.van Kol, email: van.kol@hetnet.nl, tel: 073-5114056 
of Dhr. H.v.d.Ven, email: havdven@hetnet.nl, tel: 073-6313257. Voor nog meer informatie ga dan 
naar www.vastenaktie.nl en lees hoe u de campagne nog meer kunt steunen. 
 




