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Vastenactieproject 2018 “Lumen Valley2 Togo” 
 

Onze parochie steunt de komende vastentijd een bijzonder project in het West-Afrikaanse 
land Togo. In het noorden van het land waar meer dan 70% van de mensen geen werk heeft, 
zijn de Broeders van St. Jan een project gestart om werkloze jongeren te scholen en aan 
duurzaam werk te helpen. Want zonder werk heb je geen eten, geen geld voor de dokter, 
kun je niet trouwen en kinderen krijgen en is er geen toekomst voor je. 
 
In een vallei op 15 km van de plaats Kara, midden in de bush, bouwen de Broeders een 
centrum op waar jongeren scholing krijgen en zelf kleine bedrijfjes leren runnen (en 
belangrijker nog: zorgen dat die bedrijfjes langdurig blijven bestaan). Er is al een eerste 
bedrijfje dat vloertegels maakt door natuursteen uit de rotsen te hakken die op maat te 
snijden, te polijsten en te verkopen.  
 
Het afgelopen jaar heeft een aantal parochies in de vastentijd geld ingezameld om in de 
vallei water en elektriciteit aan te leggen en ook 6 slaapkamers en een loods. Dit jaar willen 
we geld bijeen brengen om een schapen- en geitenfokkerij te beginnen en ook een groot 
bijenproject. Vlees is duur en schaars in Togo en honing is ook heel belangrijk, omdat er 
geen suiker wordt geproduceerd. De komende jaren worden in de vallei meer dan 150 
werkloze jongeren opgeleid om het vak van schapen- of geitenfokker te leren of om imker te 
worden. Na een grondige opleiding kunnen de jongeren dit vak op andere plaatsen in Togo 
gaan uitoefenen. Zo zorgen we ervoor dat die jongeren niet naar Europa komen maar in het 
land zelf een bestaan opbouwen. 
 
Het is de bedoeling dat daar in het noorden een “vallei van licht” wordt geschapen. In de 
vallei komt ook een medische centrum waar kinderen en volwassenen zullen worden 
behandeld en waar we vooral zullen werken aan het voorkomen van ziektes. Daarmee 
hebben we al veel ervaring opgedaan in een ander deel van het land.  
 
Het Lumen-Valley-project zal zichzelf helemaal bedruipen door de verkoop van vloertegels, 
landbouwproducten en vlees en honing. 
 
Help de Broeders van St.  Jan die een gelofte van armoede hebben afgelegd en dus niets 
voor zichzelf houden (strijkstok = 0). Maak uw gift over op rekening NL21 INGB 0000 0058 50 
van Vastenactie onder vermelding van “Lumen Valley project 400588”. Anders telt uw gift 
niet mee voor dit project! Meer informatie op de website http://lumenvalley.org/nederlands 
of bel diaken Jouke Schat, 06 55 747 045 (mail:  j.j.schat@ziggo.nl). 
 
 

http://lumenvalley.org/nederlands
mailto:j.j.schat@ziggo.nl

