
                                                               
                                                                                   

             Adventsactie 2018: “Zonder geboortebewijs besta je niet”, in Malawi.       
  
Advent moet een tijd worden die onrustig maakt: het durven zien van zoveel uitsluiting. 
Het moet een oproep worden om grondig iets te veranderen bij onszelf, bij onze eigen groep en in de grote 
samenleving. 
Advent moet een tijd worden om te leren, ongeziene mensen zien. 
Je laten raken door het zwijgen dat over hun bestaan hangt en het je aantrekken. 
Advent moet een tijd worden om wat ons is gegeven te delen en aan anderen door te geven.  
Een kans om wat krom is recht te trekken, om wie inslaapt wakker te schudden, om wie hopeloos of 
radeloos is er weer in te laten geloven. 
Advent moet een tijd worden om weer het licht zien in de duisternis. 
 
Dit is nu juist waar Adventsactie zich sterk voor maakt.  
We zijn het laatste jaar in gegaan van een driejarig durend traject met projecten die allen als thema 
moeder en kind hebben. 

Dit jaar hebben we gekozen voor het project: “Zonder geboortebewijs besta je niet”, in Malawi. 
 
Bijna niemand heeft een geboortebewijs in Malawi omdat dit tot 2010 niet verplicht was. 
Pas in 2015 werd de wet bekrachtigd zodat er nu nog heel veel werk is om dit in te voeren. 
Zonder geboortebewijs besta je officieel niet. Kinderen mogen dan niet naar school, kunnen dus geen 
diploma’s halen en krijgen geen gezondheidszorg. Ook krijgen ze geen wettelijke, sociale of economische 
bescherming. Dat maakt ze dan weer een gemakkelijk slachtoffer van misbruik, uitbuiting en 
mensenhandel. 
 
Adventsactie wil hier iets aan doen maar kan dat niet zonder hulp en heeft daarom ons daarbij nodig. 
In de gebedsviering van 9 december is er aandacht voor deze actie en 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. 
 


