24 mei - Simavi
Moeders spelen een belangrijke rol bij Simavi. In vooral de armste landen zijn zij veelal
verantwoordelijk voor de voedselvoorziening en de gezondheidszorg. Samen met de moeders in de
gemeenschap wordt o.a. voor goed drinkwater gezorgd en voor hygiëne bij zwangerschappen.
Zomaar een paar heel belangrijke dingen die wij zo normaal vinden
Wat doet Simavi nu?
Al 95 jaar werken wij aan onze missie: een gezond leven voor iedereen. Door al die jaren zijn wij
experts op het gebied van gezondheid, gedragsverandering en belangenbehartiging geworden. Onze
mensen hebben veel geleerd van de recente Ebola-crisis. Daarnaast hebben we een internationaal
netwerk, kennis en communicatiemiddelen tot onze beschikking. We zetten dit alles nu in, met grote
urgentie, om bij te kunnen dragen aan het beperken van de uitbraak van COVID-19.
De Corona crisis maakt velen van ons machteloos maar het is goed om te weten dat er een aantal
zaken zijn die we, met jouw steun, wel kunnen doen
31 mei - Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship)
MAF verzorgt luchtverbindingen voor diverse hulporganisaties. Met
ca. 130 vliegtuigen vliegt deze “non-profit organisatie” in 30 van de
armste landen. Men komt op plaatsen die bijna onbereikbaar zijn.
Ze stellen zo de hulpverleners in staat hun hulp zo dicht mogelijk bij
de mensen te brengen. Zij vervoert ook (goederen voor) zendelingen
7 juni - Liliane fonds
Het Lilianefonds wil de wereld openen voor kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden. Een handicap betekent daar vaak uitstoting uit de
gemeenschap. Ze zijn een last en worden als minderwaardig gezien. Of als “door
god gestraften”. Lokale medewerkers worden gezocht en opgeleid om
gehandicapten te begeleiden en de gemeenschap voor te lichten.
14 juni – Leger des Heils
Missie
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de
universele christelijke kerk.
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel.
Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken
en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.
21 juni – Inloophuis Pisa
Inloophuis Pisa biedt een ruimte voor ontmoeting van
mensen die te maken hebben met kanker. Met name degenen die “naast de patiënten staan”. Voor
gezinsleden en vrienden is het vaak moeilijk, ermee om te gaan als iemand, die zo dichtbij is, kanker
heeft. Door er samen over te praten, kan men weer verder, gesteund door de onderlinge troost en
raadgeving.

28 juni – Diensten Begijnhof Amsterdam
Net als voor de toeristen, is het Spui in Amsterdam een historisch
middelpunt voor de stichting Diensten met Belangstellenden. Al
meer dan een halve eeuw vieren mensen hier met elkaar het geloof,
elke zondagavond. Eerst in de Spuikerk, en nu al sinds jaren in de
Engelse kerk op het Begijnhof.
Bij deze diensten werken leden van diverse kerken samen aan één
doelstelling: het evangelie van Jezus Christus brengen aan iedereen
die er belangstelling voor heeft.

