
                                                               
                                                                                   

             Adventsactie 2019: Hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru.       
  
Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets 
groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop dat 
ze een verschil ten goede zullen maken. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het 
Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem… 

 
Wat is er aan de hand? 
Juist deze hoop op een betere toekomst voor hun kinderen heeft ervoor gezorgd dat meer dan twee 
miljoen Venezolanen hun land hebben verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis.  
Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Lima, de hoofdstad van Peru, waaronder veel gezinnen met 
jonge kinderen en alleenstaande moeders. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in 
primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop.  
Vooral de jongste kinderen hebben hierdoor te lijden. Want veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben 
last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. 
Ook hebben ze een achterstand in hun emotionele en motorische ontwikkeling.  
 
Wat is hieraan te doen? 
De katholieke organisatie Warmi Huasi heeft een programma opgezet om de problemen van deze kinderen 
aan te pakken. Warmi Huasi is een kleinschalige hulporganisatie in Peru, die zich richt op het beschermen 
van kinderen. De organisatie creëert veilige speelomgevingen, biedt toegang tot onderwijsmaterialen en 
werkt met ouders en lokale leiders aan het tegengaan van kindermisbruik en -mishandeling. 
 
Warmi Huasi werkt nauw samen met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling dat 
deze manier van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere integratie van de 
Venezolanen. 
De ouders en verzorgers krijgen ondersteuning en begeleiding. Ook worden er twee kindercentra opgezet, 
waar getrainde vrijwilligers de kinderen specifieke opvang bieden. Daarbij gaat het niet alleen om voeding 
en gezondheid, maar ook om zekerheid en veiligheid en emotionele en motorische ontwikkeling. 
De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en verzorgers te leren hoe ze de ontwikkeling van hun 
kind kunnen volgen en stimuleren. 
 
Adventsactie wil dit project ondersteunen maar kan dat niet zonder onze hulp.  
Daarom is er in de gebedsviering van 8 december aandacht voor deze actie en is de collecte hiervoor 
bestemd.  
Naast de grote wereldproblemen veraf vergeten we ook niet de problemen, zorgen, wensen en verlangens 
zoals iedereen van ons hier die persoonlijk heeft.  
Bij binnenkomst voor deze viering is het dan ook mogelijk om een persoonlijke intentie op te schrijven die 
tijdens de voorbeden voorgelezen zal worden.  
Tijdens de gehele Advent staat de MOV-bus achter in de kerk. Rechtstreeks geld overmaken kan ook op het 
rekeningnummer van onze parochie NL34 RABO 0127801405 o.v.v. Adventsactie, of op rekening NL89 INGB 
0653100000 t.n.v. Adventsactie Den Haag. 
 


