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INLEIDING PROJECTEN FOLDER 2016
Ieder jaar steunt de Unie van Baptistengemeenten een aantal zendings- en missionaire projecten samen met
partnerorganisaties in binnen- en buitenland. Het zijn projecten die te maken hebben met het werk van lokale
Baptistengemeenten wereldwijd. Soms is die ondersteuning voor langere tijd, zoals in het geval van Kameroen
en Sierra Leone. Soms betreft het incidentele projecten die we voor één of twee jaar ondersteunen. Tot dit
jaar gaven we ook een papier folder uit, maar omdat we steeds meer in een tijd leven van digitale
communicatie, hebben we er dit jaar voor gekozen, alles zoveel mogelijk digitaal te verspreiden. De pagina’s
uit dit pdf document, met samenvattingen van 9 projecten, kunnen ook worden gebruikt om uit de delen!

COLLECTEROOSTER EN PROJECT VAN DE MAAND
Elke maand geven we één van de projecten folder extra aandacht. Dit ‘project van de maand’ krijgt via de
nieuwsbrief van de Unie en op onze website extra aandacht. Gemeenten die de projecten van de maand willen
volgen, kunnen het collecterooster gebruiken dat achterin deze folder wordt voorgesteld (p.14). U kunt echter
gedurende het hele jaar voor alle projecten geven.

GEVEN VOOR EEN PROJE CT?
Wilt u een project steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL14TRIO0391015613 t.n.v. Unie
van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project. We zorgen ervoor dat het geld dan op de juiste plek
terecht komt. (Let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)

NOODFONDS
Bij rampen stelt de Unie het noodfonds open. Gemeenten kunnen daarvoor collecteren, en gezamenlijk bieden
we hulp. Noodhulp via de Unie betekent in principe geven aan het werk van lokale Baptistengemeenten. Daar
waar dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen Baptisten zijn of omdat ze geen mogelijkheden hebben
om hulp te bieden, kiezen we voor hulp via christelijke ontwikkelingsorganisaties, als Tear. Het is ook mogelijk
te geven voor het noodfonds zonder dat er een concrete actie loopt.

VROUWENWERK
Het vrouwenwerk heeft altijd een belangrijke impuls gegeven aan zending. Op de website
(www.baptisten.nl/zending) is een aparte pagina te vinden met informatie over projecten die vanuit het
vrouwenwerk en de Europese Baptisten Vrouwen Unie worden aangedragen.
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MEER WETEN OVER EEN PROJECT?
Op www.baptisten.nl/zending kunt u de informatie in deze folder vinden. Heeft u vragen over één van de
projecten, neemt u dan gerust contact op met Hans Riphagen, die verantwoordelijk is voor de projecten.
Contactgegevens
Hans Riphagen
Verantwoordelijke Projecten
Tel: 06-331 866 51
E-mail: Hans.riphagen@baptisten.nl
Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Baptist House
Postjesweg 175
1062 JN Amsterdam
Tel: 020-2103023
www.baptisten.nl
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INDIA – DALIT VROUWEN WERKEN SAMEN AAN V OEDSELZEKERHEID
Het christelijke Bethelziekenhuis in de provincie Vuyyuru in India helpt Dalits, de kastelozen van de
samenleving. In het gebied leidt 42% van alle kinderen aan ondervoeding. Het ziekenhuis is betrokken bij het
opzetten van een voedselzekerheidsprogramma, een project dat aansluit, vooral bij vrouwen!
Achtergrond
Dit voedselproject is gestart in 2012, en is sindsdien door de Unie van Baptistengemeenten ondersteund met
een relatief klein bedrag per jaar. Het probleem In de regio (bestaande uit 18 dorpen) is dat arme Dalit boeren
afhankelijk zijn gemaakt van zaad- en kunstmestleveranciers die steeds hogere prijzen kunnen vragen. Het
voedselprogramma van het Bethelziekenhuis richt zich op 540 mensen (waarvan 450 vrouwen!), en biedt een
uitweg uit het schuldenprobleem. De deelnemers worden geschoold om duurzaam (en zonder kunstmest)
groente en fruit te gaan telen, in eerste instantie voor eigen consumptie, om de ondervoeding van de kinderen
in de regio tegen te gaan. Er wordt gewerkt met een microkrediet systeem, zodat men samen
verantwoordelijkheid draagt voor het slagen van het project. Boeren krijgen kleine leningen om tegen een
eerlijke prijs zaad te kopen.

Één van de vrouwen uit het project zegt: "80 procent van de vrouwen maakt gebruik van stukken land die bij
hun huis horen voor moestuinen. Onze tuinen staan inmiddels zo vol met pompoenen, komkommers, tomaten,
aubergines, kurkuma, bonen, papaja's, dat ze volstaan voor het onderhoud van onze gezinnen. Bovendien is er
vraag naar deze biologische producten, waardoor we ze ook goed kunnen verkopen op de markt.”
Financiering van dit project
We hopen dit project in 2016 voor een bedrag van € 3000,- te kunnen ondersteunen. De gelden zullen worden
gebruikt als een aanmoediging voor een startende coöperatie. Hiervoor hebben de boeren zelf al een (voor
hen enorm) bedrag van € 20.000 bij elkaar gespaard. De coöperatie-vorm geeft hen de mogelijkheid om
aanspraak te maken op subsidies, waardoor ze goedkoper gezamenlijk kunnen inkopen.

Dit project is een project van de European Baptist Mission International
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INDIA – EEN BRUG VAN HOOP
Sinds een aantal jaren ondersteunt de Unie het project ‘Bridge of Hope’ (een brug van hoop) in het plaatsje
Gotlam in de provincie Andra Pradesh. Het werk van dit project wordt gedragen door een lokale
Baptistengemeente die geconfronteerd werd met de nood van haar directe leefgemeenschap. Sinds 25 jaar
is deze kerk bezig om de woorden van Jezus handen en voeten te geven in haar gemeenschap. Er zijn er een
aantal projecten ontstaan zoals een kindertehuis, een school voor beroepsopleiding en een oogkliniek, die
zich richten op de kansarmen, de outcasts van de Indiase samenleving.
De ‘Shaloom’ Oogkliniek
Grijze staar, of cataract is een groot probleem in India. Deze ziekte is wereldwijd de grootste oorzaak van
blindheid, en blindheid leidt in veel gevallen tot armoede. Vooral de allerarmsten, de Dalits leiden hieronder.
In 2007 is er naast de Baptistengemeente een gebouw neergezet waar oogoperaties konden worden
uitgevoerd. Onder de leiding van dokter Sucherita, arts en lid van de Baptistengemeente worden deze
staaroperaties uitgevoerd. Inmiddels is men druk bezig met de constructie van een nieuw gebouw, om de 900
mensen die jaarlijks geholpen worden goed op te kunnen vangen (zie foto).

Doel en financiering van dit project
Voor 2016 willen we weer bijdragen aan de kosten van staaroperaties in het oogziekenhuis. Voor iets meer
dan 10 euro worden mensen geholpen, waardoor ze kunnen blijven zien en kunnen blijven participeren in de
samenleving. We hopen dit project in 2016 voor een bedrag van € 4000,- te kunnen ondersteunen.

Dit project is een project van de European Baptist Mission International
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KAMEROEN – ZIDIM ZIEKENHUIS
Het ziekenhuis in Zidim is gesitueerd in het noorden van Kameroen in een dorpje in de bush. Op deze plek
heeft enkele jaren geleden de Uniezendingsarts Sylvia Budzelaar gewerkt en een HIV/aids project opgezet.
Het ziekenhuis is de enige in de regio en behoort tot de beste ziekenhuizen in Kameroen.
Achtergrond
De bevolking van Noord Kameroen bestaat voor 95% uit boeren en veehouders, die een schamel inkomen
hebben. Gevolg is dat velen in het geval van ziekte te laat op zoek gaan naar medische hulp, waardoor ze
eigenlijk pas in een te laat stadium hulp krijgen. AIDS is hier nog steeds het grootste probleem. De
ziekenhuizen leggen daarom veel nadruk op brede informatievoorziening over bijvoorbeeld AIDS medicatie
en het voorkomen van AIDS overdracht van moeder op kind. Een ander, toenemend probleem is het geweld
in deze regio, als gevolg van het oprukken van Boko Haram.

Als Unie hebben we in het afgelopen jaar bijgedragen aan de opleiding voor artsen. Hieronder leest u een
kort getuigenis van Timothé Maodingawa uit Noord-Kameroen, één van de studenten die de beurs voor zijn
medische studies kreeg: “Geliefde broeders en zusters in Christus, ontvang mijn hartelijke groeten. Ik wil jullie
laten weten dat het goed gaat met mij en mijn medische training, die ik volg met het oog op het medische werk
van de Baptisten (UEBC) in Noord-Kameroen. Door veranderingen in het onderwijssysteem hier was het
spannend of ik mijn opleiding kon voortzetten. Gelukkig kreeg ik de mogelijkheid om mijn studie voort te zetten
in Burundi. Ik zie er naar uit om mijn studie af te ronden, zodat ik aan het werk kan in Zidim, voor die mensen
die een dokter nodig hebben. Ik dank jullie hartelijk voor de steun die ik van jullie mocht ontvangen.”
Doel en financiering van dit project
Het lange termijn doel van het ziekenhuis is om financieel zelfstandig te worden, en tegelijkertijd een hoge
standaard van gezondheidszorg te blijven leveren. De Westerse bijdrage is al heel gering in vergelijking met
veel andere zendingsziekenhuizen (slechts 3%). We hopen, net als in 2015, ook in 2016 weer bij te kunnen
dragen aan de opleiding van nieuwe dokters voor het ziekenhuis. Daarvoor hopen we een bedrag van €
3000,- op te halen.

Dit project is een project van de European Baptist Mission International
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SYRIË/LIBANON - KINDVRIENDELIJKE PLA ATSEN
Kinderen zijn het grootste slachtoffer van de huidige crisis in het Midden-Oosten. Vele duizenden zijn gevlucht,
als gevolg van de burgeroorlogen in Syrië en Irak. Ze hebben geen gewone kindertijd gehad. Er is dus grote
noodzaak voor goede, veilige plaatsen voor deze kinderen. De Libanese Baptisten werken samen met
verschillende organisaties om speciale ‘kindvriendelijke plaatsen’ op te zetten, waar vluchtelingenkinderen
ruimte krijgen om te spelen, te groeien en te leren.
Achtergrond van het project
‘Er zijn geen kinderen meer in mijn land: Zelfs een vierjarige kan u alles vertellen over de oorlog,’ merkt één van
de partners van de Libanese Baptistenhulp (LSESD) op. Vluchtelingen in een land dat in oorlog is lopen
trauma’s op, door het geweld, de voortdurende angst en het voortdurende verhuizen. Kinderen in het
bijzonder zijn kwetsbaar voor allerlei lichamelijk, emotioneel en seksueel misbruik.
Zelfs in Libanon - voor een aantal vluchtelingenkinderen uit Syrië hun nieuwe leefomgeving - geldt dat ze
vaak onveilig zijn, omdat ze steeds vaker aan discriminatie worden blootgesteld. Daardoor hebben ze de
neiging om in conflictgevoelige gebieden te blijven. Er is geen toegang tot basisonderwijs en er is weinig
gelegenheid om te spelen. ‘We kunnen niet spelen zoals we gewend waren in Syrië’, legt een groep Syrische
vluchtelingenkinderen uit. Een andere familie, die in een tent in de Bekaa-vallei woont, klaagt dat de kinderen
geen speelgoed hebben: ‘nu spelen ze met stokken en touw, en alles wat ze maar kunnen vinden.’

Doel en financiering van dit project
Dit project werkt aan het opzetten en ondersteunen van ‘kindvriendelijke plaatsen’ (Child Friendly Spaces) in
gebieden waar vluchtelingen leven, zowel in Libanon als Syrië. Deze centra proberen te voorzien in een veilige
omgeving voor kinderen, waar ze kunnen spelen, leren en groeien onder toezicht van opgeleide vrijwilligers.
Het zijn een soort ‘veilige havens’, waar kinderen even niet hoeven te denken aan het trauma van de oorlog.
Een plaats waar kinderen opnieuw een soort kindertijd kunnen beleven, en beginnen psychologisch te
genezen van de gruweldaden die ze hebben meegemaakt. We hopen dit project in 2016 met een bedrag van
€ 7500,- te kunnen ondersteunen.
Een recent nieuwsartikel over de Kindvriendelijke plaatsen is hier te lezen. Dit
project is een project dat we samen met de Europese Baptisten Federatie en
de Libanese Baptisten doen (zie ook www.lsesd.org).
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SYRIË/LIBANON - WINTERHULP VOOR VLUCHTELINGEN
Zolang de crisis in het Midden-Oosten voortduurt is er grote behoefte aan kleding, voedsel, medische zorg
en brandstof. Vooral in de wintermaanden is er grote noodzaak, als het bar en koud is in de
vluchtelingenkampen. Met dit project willen we hulp bieden aan de slachtoffers van de burgeroorlogen in Irak
en Syrië voor de wintermaanden eind 2016 en begin 2017. De hulp zal worden geboden via lokale kerken in
Libanon en Syrië.

Financiering
De hulp wordt uitgevoerd via kerken in Libanon, Syrie en Irak. Er is capaciteit om hulp te verlenen, echter de
hoeveelheid hulp hangt af van de financiële middelen die binnenkomen. We hopen op een bijdrage van €
5000,- tot 15.000,- vanuit de Unie.

Dit project is een project dat we samen met de Europese Baptisten Federatie
en de Libanese Baptisten doen (zie ook www.lsesd.org).
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SIËRRA LEONE – BAPTISTENGEMEENTEN GAAN VRUCHT DRAGEN
In 2015 begonnen we met een groot project om kerkleiders te trainen in het opzetten van een proces in hun
eigen kerk en gemeenschap om samen de schouders te zetten onder maatschappelijke problemen. Het
project is een uitwerking van een verlangen wat we als Nederlandse Unie hebben uitgesproken om in de
komende jaren verbonden te blijven met Sierra Leone (ook als onze zendelingen, Hans en Aisha Oosterloo
met pensioen zijn). Dit project is een samenwerking van de Nederlandse Unie en de Baptisten in Sierra Leone,
de European Baptist Mission International en Tear.
Meer informatie over dit project:
Het is de bedoeling er in de komende jaren een aantal kerkleiders en getalenteerde jongeren van de Baptisten
Conventie van

Sierra

Leone (BCSL), getraind gaan

worden

in

de methode van ‘kerk en

gemeenschapsmobilisatie’ (CCMP). Een aantal karakteristieken van de methode zijn:


Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, je eigen kerk en je directe omgeving



Door te oefenen leer je, door samen te doen ga je ontdekken dat je veel kunt



Ontdekken wat God aan de gemeenschap gegeven heeft (bijv. mankracht, talenten en materialen)



De kerk is een plek waar mensen onderwijs krijgen vanuit de Bijbel, bekrachtigd worden om aan de
slag te gaan

Maar misschien is het beter als men het zelf vertelt. In het volgende Youtube-filmpje vertelt onder andere
Titus Kamara (de projectleider in Sierra Leone, zie ook foto) over CCMP: http://youtu.be/VGuiJrN9UNI.

Om iets te kunnen doen aan armoede, is er meer nodig dan een waterput of een dorpskliniek. We geloven
dat kerken een belangrijke rol kunnen spelen in die strijd, en een instrument is om mensenlevens te
veranderen. Wat in veel gevallen nodig is, is een verandering in visie en mentaliteit, en in CCMP vormen
Bijbelstudies daarin de leidraad. In andere plekken in Afrika heeft deze methode al tot bijzondere resultaten
geleid, dankzij de ontdekking dat lokale kerken zelf iets kunnen doen aan de armoede om hen heen. Dat leidt
dan tot bijzondere vruchten, letterlijk en figuurlijk:


Mensen maken gebruik van land dat ze hebben of dat ze kunnen gebruiken. Vruchtenbomen,
groentetuintjes en verschillende soorten landbouwgewassen leiden tot een breder en gezonder dieet,
en minder honger.



In sommige gevallen verdubbelden mensen hun oogsten, als gevolg van deze aanpak.
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In veel dorpen zetten de mensen een spaargroep op, waarin ze samen wekelijks een klein bedrag
opzij zetten. Eens in de zoveel tijd krijgen de groepsleden de mogelijkheid om een lening te nemen
onder gunstige voorwaarden, waardoor ze kunnen investeren in een klein bedrijfje.



Bij weer anderen ontpopt zich een ware ondernemersgeest: zij zetten als gezin of met anderen een
kleine onderneming op.

Deze resultaten zijn indrukwekkend. Maar misschien nog belangrijker is dat deze aanpak er voor kan zorgen
dat de houding van de mensen verandert: het besef dat ze zelf hun problemen kunnen aanpakken leidt tot
zelfvertrouwen en hoop.
Financiëring:
Voor het begeleiden van dit project zullen we in de komende jaren een bedrag van € 25.000,- nodig hebben.
Daarmee verschilt dit project met een aantal andere projecten, in grootte en aanpak. We hopen dat we dit
ook samen met een aantal gemeenten binnen de Unie kunnen gaan oppakken, en dat het niet alleen een
proces van daar is, maar iets waar we ook hier van kunnen leren. Meer daarover wordt in de loop van 2016
bekend gemaakt.

Dit is een project dat wordt opgezet in samenwerking
met de Baptisten Conventie van Sierra Leone, de
Nederlandse Unie, de European Baptist Mission
International en Tear.

10

SIËRRA LEONE – DIACONALE- EN VROUWENWERK
In dit voorstel vragen we u te geven voor het diaconale werk en het vrouwenwerk van de Baptisten Conventie
van Sierra Leone. Jarenlang is er vanuit het Nederlandse vrouwenwerk gegeven voor het werk van Aisha
Oosterloo. Samen met haar man Hans ging ze eind 2015 met pensioen. Er is eind 2015 en begin 2016 hard
gewerkt aan de oplevering van een weduwenhuis in Lunsar om kwetsbare vrouwen op te vangen. We hopen
dat een dergelijke betrokkenheid blijft bij het werk van de Baptisten Conventie.

Voor 2016 hopen we ook weer enkele projecten van de BCSL te kunnen steunen, gericht op praktische hulp.
We denken o.a. aan de volgende ideeën:


De blijvende steun aan het weduwenhuis en het bijbehorende vrouwenwerk, wat door de
Baptistenkerk in Lunsar zal worden opgepakt.



Wederopbouw van het medische werk, dat een zware klap heeft gehad na de Ebola crisis.



Kleinschalige voedselzekerheidsprojecten, om gemeenschappen te helpen in de strijd tegen honger.

Uw giften zullen voor één van deze projecten worden gebruikt. Op het moment van schrijven liggen er nog
geen concrete plannen vanuit Sierra Leone klaar. In de loop van 2016 verwachten we dat dit concreter zal
worden

(en

als

u

dan

meer

wilt

weten

kunt

u

altijd

(Hans.riphagen@baptisten.nl)).

Voor de projecten in Sierra Leone, werken we via de European Baptist
Mission International.
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GEMEENTESTICHTING ARNHEM - GEITENKAMP
In augustus 2014 is in de wijk de Geitenkamp (Arnhem-Noord) een nieuw initiatief gestart. Dirk Jan en Vera
Riphagen (en sinds 2014 ook kleine Boaz) zijn hier gaan wonen en zullen zich de komende jaren voor de wijk
gaan inzetten. In het afgelopen jaar (2015) hebben ze veel tijd en energie gestoken in het leren kennen van
deze bijzondere wijk. Dit is wat Dirk-Jan er zelf over zegt:
“Geitenkamp is een oude arbeiderswijk waar mensen generaties lang blijven wonen. De vaste patronen zijn dus
heel belangrijk. Families kennen elkaar door en door en er is een heel veel van wat gebeurt, gebeurt al decennia
lang. Een plekje verwerven in deze wijk is dus niet zo eenvoudig. We worden soms aangekeken als rare vogels.
We zijn immers hoger opgeleid, spreken een andere taal, hebben andere gebruiken en zijn onbekende gezichten.
Een van onze belangrijkste principes is dan ook dat we ‘te gast’ willen zijn, in plaats van ‘gastheer’. We doen
mee met wat er in de wijk gebeurt en haken in op initiatieven die door wijkbewoners en professionals worden
georganiseerd zoals meidenclubs, babyochtenden, voetbaltraining, wijkmaaltijden en bewonersoverleg. We
organiseren niet zelf en omdat we meedoen en meeleven beginnen we vertrouwd te raken met mensen. Het
goede nieuws van Jezus wordt vooral zichtbaar in onszelf en hoe wij samen leven met de. Langzaam merken
we dat mensen daar iets van beginnen op te merken.
Sinds de zomer van 2015 zijn we met 3 vrienden begonnen samen vieringen te houden. We genieten daar heel
erg van en zijn erg benieuwd op welke manier God mensen op ons pad brengt die hier ook aan mee willen
gaan doen. We geloven dat op die manier langzaamaan een groep mensen samen een gemeenschap wordt
die samen de liefde van God beleeft en uitleeft in de wijk.”

Financiering van dit project
Het project in Geitenkamp wordt gefinancierd vanuit de Unie, in nauwe samenwerking met een enkele
omliggende gemeenten. Een groot deel van het project is daarmee gedekt. We hopen echter in de bredere
Uniegemeenschap nog een bedrag van € 2500,- te ontvangen voor dit project.
Meer weten? U kunt zich via www.dirkjanenvera.nl opgeven voor de nieuwsbrief van Dirk Jan en Vera.
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GEMEENTESTICHTING ROTTERDAM – OUDE NOORDEN
Sinds drie jaar is Sibbele Meindertsma met zijn vrouw Minke, hun dochtertje Marije en zoontje Benjamin
woonachtig en werkzaam in de wijk het Oude Noorden in Rotterdam, met als doel daar een christelijke
gemeenschap te starten. Hieronder verteld Sibbele iets van zijn ervaringen:
Een netwerk van christenen in het Oude Noorden
‘Oh, ik had eigenlijk een oude man verwacht. Waarom eigenlijk, bedenk ik me nu?’ Ik word vrolijk binnengelaten
door Erik in een statig pand, onder de toren van de Katholieke Kerk. Binnen ziet het er schitterend uit, met mooie
groen-zwart-witte tegeltjes op de vloer in de gang en zelfs een open haard in de woonkamer. Wie had dat
gedacht in het Oude Noorden?
Ik ben hier om kennis te maken met leden van een naburige kerk. Eén van mijn speerpunten dit jaar is namelijk
om christenen die in het Oude Noorden wonen, van welke kerk dan ook, met elkaar te verbinden. Ik geloof dat
we als christenen samen een stuk sociale cohesie kunnen bieden in onze wijk. We kunnen als het ware een kurk
zijn, waarop de wijk drijft. Een netwerk van christenen zou zo nu en dan hulp kunnen bieden aan buurtbewoners
in nood of eens iets kunnen organiseren in de wijk. Hoe dit netwerk van christenen er precies uit komt te zien is
nog niet duidelijk. We hopen dat in 2016 wat verder in beeld te brengen, en met elkaar in gesprek te gaan over
de wijk: Waarom woon je hier? Wat voor sterke punten of juist problemen zie je? Wat is je droom voor het Oude
Noorden? Ik ben benieuwd wat er uit deze ontmoeting gaat ontstaan.

Sinds 2,5 jaar zijn we hier in de wijk bezig met vieringen, sinds medio 2015 zelfs maandelijks. Deze worden goed
bezocht. We zoeken naar een stukje afwisseling in programma. Zo organiseerden we in november een
multiculturele hapjesmiddag, om wat nieuwe mensen binnen te krijgen. Wijkbewoners konden hun eigen cultuur
konden presenteren met traditionele hapjes. Deze minimarkt werd enthousiast ontvangen en is zeker voor
herhaling vatbaar. We zien mooie dingen in de wijk gebeuren, en tegelijkertijd beseffen we hoe kwetsbaar alles
is. We zijn afhankelijk van gebed, ook van uw gebed! Bidt u met ons mee voor het Oude Noorden?
Financiering van dit project
Het project in het Oude Noorden wordt gefinancierd vanuit de Unie, in nauwe
samenwerking met een aantal omliggende en betrokken gemeenten. Dit dekt zo het
grootste gedeelte van het project. Er is echter nog een deel waarvoor we afhankelijk zijn
van andere Uniegemeenten. Zie voor meer informatie ook de facebookpagina:
www.facebook.com/vieringenoudenoorden. Contact en aanvragen van de nieuwsbrief
kan via: sibbele.oudenoorden@outlook.com
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VOORSTEL COLLECTEROOSTER 2016
Elke maand geven we één van de projecten folder extra aandacht. Dit ‘project van de maand’ krijgt via de
nieuwsbrief van de Unie en op onze website extra aandacht. Gemeenten die de projecten van de maand willen
volgen, kunnen het onderstaande collecterooster gebruiken. U kunt echter gedurende het hele jaar voor alle
projecten geven.
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