
1 april – Kerk in Actie (Zuid-Afrika)
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige
wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af
en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie
ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke
gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren
sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken
op een beter leven.

2 april – Kerk in Actie Diaconaat (NL kinderen)
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze
hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal
ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert Stichting De Vrolijkheid
creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.

4 april – Stichting Perspectief
Het doel van Perspectief is de leefbaarheid in de gemeente Beuningen te bevorderen
door het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Er is speciale aandacht voor
de kwetsbare groepen, waaronder jeugd, ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. Zij
krijgen extra aandacht en ondersteuning: iedereen telt mee en iedereen doet mee.
Perspectief is de organisatie in de buurt waar men terecht kan voor advies en
informatie, hulp, vrijwilligerswerk en activiteiten. https://stg-perspectief.nl/

11 april – Stichting De Pietersberg
Deze stichting exploiteert Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek,
dat als verlengstuk wil fungeren van het pastorale en diaconale werk dat in een
gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale
zorg voor een gemeentelid, die als gast daar verblijft, over te nemen. Omgekeerd
heeft De Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf in De Herberg
goede nazorg ontvangt. De Herberg is in 1993 geopend op initiatief van de IZB, in
samenwerking met 300 diaconieën en met de Generale Diaconale Raad van
toenmalige Ned. Herv. Kerk. Sindsdien wordt De Herberg door veel meer diaconieën
gesteund, afkomstig uit de breedte van kerkelijk Nederland.
https://www.pdcdeherberg.nl/

18 april – Stichting Ambulance Wens
De stichting beschikt over vijf eigen wensambulances en een vakantiehuis in de
bossen van Beekbergen. Zo kunnen zij – onder begeleiding van professioneel
ambulancepersoneel – patiënten met een levensbedreigende ziekte en een korte
levensverwachting bijstaan in het vervullen van mogelijk één laatste wens. Dit alles
zonder dat de patiënt of diens naasten financieel iets hoeven bij te dragen.
https://www.ambulancewens.nl/

25 april – Voedselbank Montferland
Stichting Voedselbank Montferland e.o. helpt mensen die niet genoeg geld hebben
om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen
in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die, tijdelijk, onvoldoende in
hun levensbehoefte kunnen voorzien.
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