
Adventsactie

Telfre dzaamheid in Cuba
Nadat de vo*rrnalige Sovjet Unie haar steun aan Cutra heeft stop gezet, is de Cubaanse economie

ceirnpleet ir"rgestcrt.lloeg etraar het Anaerikaanse handelsembargo en de politieke situatie aan toe

en de mroeilijke pcsitïe van de Cubaanse bevolking is duidelijk. Laszlo Erhardt van Stichting

F{ongarije tresl*s}t de Cubanem de helpende hand te reiken en kwarn in actie.
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Enkele jaren geleden ontmoette Laszio Erhardt enkele

Cubaanse studenten. Zij wilden iets aan hun situatie

veranderen vertelt hij: "Winkels zijn leeg, veel van de

basisbehoeften zijn'op de bon' en voorzieningen als

elektriciteit, schoon drinkwater en medicijnen zijn voor

velen een onbereikbare luxe." De Hongaarse Laszlo

trok zich het lot van Cuba aan en ging er zelfkijken:

"De enorme armoede trof me enorm en overtuigde me

ervan dat Cuba onze hulp nodig heeft. Het feit dat ik als

Hongaar weet hoe het is om in een communistisch land

te leven, helpt me daarbij." Bovendien is hij katholiek

en dat schept ook een band: "We maken deel uit van

dezelfde wereldkerk en ziin één. Dat voel ik heel sterk als

ik daar ben."

Juist door het isolement waarin Cuba verkeert, is de

positie van de R.-K. kerk uniek. Laszlo Erhardt: "Et zijn

geen andere organisaties in het land actiefdie zich bezig-

houden met ontwikkeling en sociaal-maatschappelijk

werk. Hulp via de R.-K. kerk is feiteiijk een van de

weinige manieren om de bevolking van Cuba te onder-

steunen." De Cubaanse priesters houden zich dan ook

niet alleen bezig met de geestelijke gezondheid van hun

paroclrianen: ze zíjn ookverantwoordelijk voor hun

algemene welzijn: "Het Aartsbisdom Camagriey bezit

bijvoorbeeld verschillende diaconale bejaardenhuizen én

boerderijen," Iegt Laszlo uit. "De boerderijen voorzien de

bej aardenhuizen van levensmiddelen."

Meer eten én rneer werk
Adventsactie wil de uitbreiding van een van de dioce-

sane boerderijen ondersteunen: Iandbouwbedrijf

Autoconsumo. Laszlo: "Met deze uitbreiding kunnen

meer mensen worden ondersteund met groente, vlees en

melk, maar kunnen ook meer mensen aan zinvoi werk

worden geholpen. Aile rnedewerkers van de boerderij -

en van de bejaardenhuizen - zijn namelijk in dienst van

het aartsbisdom." <

boerderiien ziln in dtenst van
het aartsbisdom en kunnen
drs voor zicl.ze'l en hrn gez'n

een inkomen verdienen
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Via de diocesane boerderilen worden bejaar-

denhuizen van eten voorzien.


