Deze projecten steunt de Delta

Een beter inkomen voor boeren – Java
Op het Indonesische eiland Java wonen er veel boerengezinnen
die nauwelijk kunnen rondkomen. Trukajaya, de diaconale
organisatie van de Javaanse Kerk, helpt boeren en boerinnen om
een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn
van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten
krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere
landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert leert hen ook hoe
je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties
goede landbouw bedrijft.
In het dorp waar Soligan woont, konden de boeren samen met
Trukajaya op vier plaatsen een irrigatiesysteem aanleggen.
“Vroeger was een tweede rijstoogst nooit haalbaar, maar nu wel,
en misschien zelfs een derde met derde met cassave, mais en
pinda’s”, vertelt Soligan trots. De verwachting is dat maar liefst
275 boeren in het dorp van Soligan de komende jaren meer
opbrengsten hebben dankzij de irrigatiesystemen.

Sterke vrouwen in de kerk - Papoea
“Volgens onze traditie staan vrouwen op de tweede plek. Jongens
worden gestimuleerd om naar school te gaan, meisjes niet.
Vrouwen zijn ook niet gewend om hun mening te geven of mee te
beslissen.”
Aan het woord is Hermin, de (vrouwelijke!) directeur van de
organisatie P3W op West-Papoea. Op dit Indonesische eiland
spelen de lokale kerkgemeenschappen een belangrijke rol in de
samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar
onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. En het zijn
vooral vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale
en pastorale activiteiten van de kerk uitvoeren. Met verschillende
cursussen rust P3W hen toe om dit vol zelfvertrouwen te doen.
Vrijwel alle vrouwen die bij de P3W een cursus hebben gevolgd,
vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen.
Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven voorlichting over bijvoorbeeld HIV/aids. Ook helpen
ze vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Opvang van straatkinderen – Java
"Ik was een gewoon kind, met een thuis en een fijn gezin. Maar
alles veranderde toen mijn vader ons huis moest verkopen
vanwege gokschulden.. Eerst huurde mijn vader een kleiner huis
voor ons. Maar op een dag kon hij ook dat huis niet meer betalen.
Wij gingen op straat wonen en mochten niet meer naar school. Om
geld te verdienen, moesten we op straat gaan zingen.”
Dit is het verhaal van Anies uit Yogyakarta op Java. In deze stad
wonen veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie
Dreamhouse zoeken hen op en brengen hen naar opvangcentra.
Ook regelen ze dat de kinderen weer naar school kunnen.
Vrijwilligers helpen hen bij het leren. Dreamhouse doet ook aan
preventie: ze probeert te voorkomen dat kinderen op straat
belanden, door onder andere hun ouders te helpen.

Voor meer informatie zie site kerk in actie:
https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie#more-info

