Waarom ontvangt u deze nieuwsbrief?
Bent u betrokken geweest bij de jongeren werkreis naar Moldavië Soroca 2017, dan is een
deel van deze brief bekend omdat we op 20 december 2020 een eerste nieuwsbrief
gestuurd hebben en met de belofte u verder te informeren bij nieuws. Voor de andere lezers
is alles nieuw en nemen we u graag mee in de projecten van KASH.
In 2017 is een groep van 12 jongeren met 3 begeleiders van de Bethlehemkerk en Damiaan
Helmond 2 weken naar Moldavië Soroca geweest om te helpen met het maken van
fundamenten voor een dagcentrum voor ouderloze kinderen bij de Pentecostal Church. We
hielpen bij het maken van een keuken, toiletgebouwen en hulp bij een kinderkamp. Het
leiderschapsteam van die kerk heeft nadien zelf speelvoorzieningen geplaatst.

Terugblik en vooruitblik
In oktober 2020 werd bekend dat Youth For Christ Moldova, samen met Livingstone, haar
steun bevriest voor het project in Moldavië. Oorzaak is het herhaaldelijk niet nakomen van
afspraken, waardoor de bouw van het dagcentrum onnodig is vertraagd. Toch is al veel
bereikt. Op 18 november 2020 heeft de Bethlehemkerk besloten om ondertussen een nieuw
initiatief te steunen, namelijk KASH! Dit wordt samen met de Damiaanparochie, stichting
Kadowinja Helmond en reisorganisatie Livingstone uitgevoerd.
“KASH” is een verbindend project van en voor jongeren, vanuit PKN kerken van Asten,
Someren, Helmond (KASH) en Damiaan. Het zijn maatschappelijke deelprojecten en een
werkreis van 17 t/m 31 augustus 2022, naar de APDK revalidatiekliniek in Mombasa Kenia.
De kliniek is voor kinderen die thuis niet
goed kunnen revalideren of waarvan de
afstand te groot is om naar de kliniek te
komen. Doel is het meehelpen met
reparatie van het therapeutisch bad en
aanbrengen van zonnecollectoren. Het
mes snijdt aan 2 kanten met projecten in
Helmond uitvoeren en tegelijk daarmee
genoeg geld binnenhalen voor de reis
-en projectkosten. U kunt een kerstmarkt verwachten, auto’s wassen, stamppotavonden voor
ouderen en afname van oliebollen voor het goede doel etc. Spaardoel is afgerond € 35.000,Ongeveer de helft hiervan is voor reiskosten en de andere helft voor het project.
We gebruiken de reiservaringen van de Moldaviëreis voor KASH. De focus ligt nog meer op
groepsbinding rondom maatschappelijke deelprojecten, eigen verantwoordelijkheid,
benutten van talenten, plezier en meer vanuit de kerk dan van de kerk. Inmiddels is een

nieuwe groep gevormd met 6 deelnemers en 3 reisleiders. We hebben nog ruimte voor
ongeveer 5 deelnemers vanaf 16 bij vertrek. Wij zijn gestart en hebben er zin in!

KASH jongerenprojecten steunen en/of wilt u meer weten?
Sponsoren kan via belastingvrij (ANBI) geld overmaken naar reisorganisatie Livingstone
Amersfoort via rekeningnummer IBAN: NL72 INGB 0000 0044 47. Vermeldt hierbij: KASH
jongerenprojecten.
Overmaken naar de Bethlehemkerk Helmond kan ook, via
giften rekeningnummer NL67 INGB 0001118970.
Meer weten?
Stuur dan een berichtje naar kash2022project@gmail.com of kijk op onze facebookpagina:
@kashjongerenprojecten.

Hartelijke groet namens de groep van Cathy Erbrink, Allard Venema en Bart Huckriede

