
Vastenactie 2022 cluster Edith Stein. 

Beste parochianen van Bunde, Geulle, Ulestraten, Waalsen Moorveld, Itteren, Borgharen, 

Limmel en Nazareth. 

 

In de week van woensdag 6 april t/m woensdag 13 april 2022 start er in onze parochies de 

vastenactie. De afgelopen 3 jaar hebben we gezamenlijk de pater Pio van Pietrelcina lagere 

school in Guayaquil (Ecuador) ondersteund en ook dit jaar willen we dit weer doen. Uit de 

vorige berichten die u heeft kunnen lezen op onze website, heeft u gezien dat het geld zeer 

welkom was.  

Het eerste jaar (2019) werd het geld voornamelijk gebruikt om de school weer veilig te 

maken voor de kinderen. Het sanitair werd verbeterd, de elektrische bedrading werd daar 

waar nodig was gerepareerd of vernieuwd en er werd nieuw lesmateriaal aangeschaft.   

In 2020 kwam ook daar de corona en werden er van het gedoneerde geld o.a. mondmaskers, 

desinfectans enz. gekocht, om zo de veiligheid van de kinderen die naar school konden 

komen, maar ook de leerkrachten en de vrijwilligers enigszins te waarborgen. Toch is menig 

kind, leerkracht en vrijwilliger besmet geraakt. Voor de kinderen die niet naar school kwamen 

werden er andere manieren gezocht en gevonden om ook hen onderwijs te kunnen geven. 

Voor 2 kinderen die langdurig in het ziekenhuis lagen werden er tablets gekocht zodat ook zij 

de lessen konden volgen. Ook werd voor een aantal zeer arme kinderen een studiebeurs 

aangemaakt, zodat ook deze kinderen onderwijs konden krijgen en uitzicht hadden op een 

betere toekomst.  

Vorig jaar, corona was nog steeds aanwezig, is er een nieuw leslokaal ingericht. In dit lokaal 

werd ‘s morgens lesgegeven en na de lunch (ook door de school geregeld) konden de 

kinderen onder toezicht van vrijwilligers hun huiswerk maken. Dit was echt nodig, vaak 

waren de kinderen na school alleen thuis, omdat de ouders/verzorgers niet aanwezig waren, 

zij waren op zoek naar werk of vanwege andere oorzaken niet thuis.  

Op de website van ons cluster: www.clusteredithstein.nl  vindt u de laatste brieven die wij 

van school mochten ontvangen, we hebben de teksten zo goed mogelijk in het Nederlands 

vertaald. Als u op de site naar beneden scrolt vindt u ook een filmpje met Nederlandse 

ondertiteling. 

Binnenkort wordt, door veel vrijwilligers, het bekende vastenactiezakje in alle brievenbussen 

van het cluster gedeponeerd. Gooi het niet op de papierhoop, maar doe er een geldbedrag in 

en deponeer het zakje in het offerblok van uw kerk of maak het over naar bankrekening  

NL59 RABO 0109 7107046. 

 

Namens alle kinderen van de pater Pio school heel hartelijk bedankt. 

 

Mevr. A. Dekkers  coördinator Geulle    06-36567102 

Mevr. I. Sogelee  coordinator Ulestraten   06-23129019 

Dhr. P. Smeets  coordinator Waalsen Moorveld  06-51279631 

Mevr. Jonkergouw  coordinator Bunde/cluster Edith Stein 06-10280458    

 

http://www.clusteredithstein.nl/

