Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst
De campagne van Vastenactie staat dit jaar in het teken van beroepsonderwijs
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Het doel is goed onderwijs en
eerlijk werk voor iedereen, dit zijn twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen
van de Verenigde Naties. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat
een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.
Helaas krijgen jongeren in veel ontwikkelingslanden niet de kans om na de basisschool
verder te leren. Daarom ondersteunt Vastenactie dit jaar projecten die jonge mensen de
kans bieden op vervolgonderwijs of hulp bij het starten van een eigen bedrijfje. Tijdens
de Vastenactiecampagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug
geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en
hun familie kunnen zorgen.
Goed beroepsonderwijs biedt kansen
Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Jongeren
lopen daarbij drie keer zoveel risico op werkloosheid als volwassenen. Overigens biedt
een baan niet automatisch een uitweg uit de armoede. Wereldwijd leven miljoenen
mannen en vrouwen met een baan toch in armoede. Ze doen veelal ongeschoold, slecht
betaald werk, vaak in onveilige en mensonwaardige arbeidsomstandigheden.
Een beroepsopleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan
vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over
maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de
toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus
economisch en maatschappelijk sterker.
Het belang van voortgezet onderwijs is dus groot. Een extra jaar scholing levert tot tien
procent meer inkomen op. Ook vermindert voortgezet onderwijs voor meisjes de kans op
kindhuwelijken en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En we zien dat mensen
die voortgezet onderwijs hebben gevolgd vaker een leidende rol op zich nemen in de
gemeenschap, bijvoorbeeld bij het oplossen van conflicten.
Wat doet Vastenactie?
In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot
onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze
projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van
onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor
jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan.
Op www.vastenactie.nl leest u meer over de projecten die we steunen.
We hopen dat we mogen rekenen op uw steun, zodat jongeren kunnen werken aan een
betere toekomst.
Dit jaar is er vanwege corona geen speciale viering in onze kerk maar u kunt wel
rechtstreeks geld overmaken op het rekeningnummer van onze parochie
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