
(Website parochiekern Heeze) 

 

Samen Verder Heeze biedt voor de 50ste maal hulp. 

In 2017 willen we meebouwen aan ‘eilanden van hoop’ in El Salvador. 

 

San Salvador. 

Dit jaar zetten we ons in voor de hoofdstad van El Salvador en dan speciaal de wijken Apopa en 

Mejicanos. San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder gaan gebukt onder extreem 

veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’. De mara’s hebben ieder een eigen territorium en 

beheersen het leven in ‘hun’ wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie 

praat met de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het betekent ook dat mensen niet van de ene 

wijk naar de andere kunnen: dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd terrein.  

De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor 

geld en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder 

vader en zonder geld. Dit project wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de 

bendes. De jeugdcentra die we steunen, willen de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze 

ook buiten de bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen. 

 

‘Eilanden van hoop’.  

Met onze bijdrage steunen we verschillende initiatieven, alle ‘eilanden van hoop’ in een gewelddadige 

samenleving. 

• Het Jeugdcentrum in Apopa (van de zusters Angel de la Guarda). 

• De oprichting van een jeugdcentrum in Mejicanos. 

• Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos. 

• Het werk van de vrijwilligers van Centro Bartholomé de las Casas (CBC) op basisscholen. 

• CBC traint de vrijwilligers en steunt hen bij de uitvoering van hun werk. 

 

Jeugdcentrum in Apopa. 

Het Jongerencentrum biedt kinderen, jongeren en hun ouders een veilige haven. Men organiseert 

onder andere breakdance- en jazzdance-lessen, er is een muziekgroep en de moeders van de kinderen 

krijgen aerobic-lessen. Voor de allerkleinsten is er een kleuterklas. Tijdens en na de workshops is er 

aandacht voor persoonlijk contact en allerlei andere onderwerpen, zoals vriendschap, ruzie maken en 

het weer goed maken, je verplaatsen in een ander, persoonlijke ontwikkeling, doelen stellen in je 

leven, enzovoorts. Er is ook een klein studiefonds, waarmee jongeren kunnen verder studeren.  

 

Wat kunnen we bijdragen? 
Voor 15 euro krijgt een jongere een eendaagse training tot begeleider. 

Voor 50 euro kan een jongere op weg worden geholpen om een eigen bedrijfje te starten. 

Voor 100 euro krijgen ouders en voogden een maand lang training over ethiek en opvoeding 

Voor 150 euro krijgen 75 kinderen een maand lang les op het gebied van vreedzaam samenleven. 

 

SamenVerder Heeze werkt ook dit jaar weer samen met de vastenactie-groepen in Heeze-Leende en 

Cranendonck. 
 
 

Een informatieavond in het Martinushonk wordt gehouden op dinsdag 14 maart 19.45 uur.   

 

Ook nog informatie op www.vastenactie.nl 

 

Werkgroep Samen Verder Heeze. 

 

http://www.vastenactie.nl/

