
Op Cuba zien we juist het tegenovergestelde. Dit

land heeft geen ondersteuning meer van de voor-

malige SovjelUnie. Daarbij zijn de westerse landen

niet geinteresseerd in Cuba. Denk bijvoorbeeld aan

het Amerikaanse handelsembargo. De economische

situatie is desastreus. Er zijn bovendien maar weinig

hulpprogramma's van buitenaf. Hulp via de katho-

lieke kerk en de Focolarebeweging is feitelijk een

van de weinige manieren om de bevolking van Cuba

te ondersteunen.

Kun je iets veftellen over dit project dat wordt onder-

steund door de Bisschoppelijke Adventsactie 2012?

Het project doen we voor het aartsbisdom Ca-

maguey. Deze heeft een aantal diaconale huizen

voor ouderen en een boerderij. De boerderij Au-

toconsumo voorziet deze huizen van voedsel. De

aartsbisschop, monseigneur Juan de la García

Rodríguez, vraagt de adventsactie om ondersteu-

ning bij de uitbreiding van deze boerderij en het

opzetten van een tweede boerderij. Met deze uit-

breiding kunnen meer mensen worden voorzien van
groente, vlees en melk, maar ook kunnen meer men-

sen aan werk geholpen worden. Concreet gaat het

om een tweede landbouwtrekker, een uitbreiding van

het kal koen bed rijf , een nieuw regenwaterreservoi r

en het operationeel maken van een sappenmakerij

en als laatste het grondklaar maken van een tweede

boerderij. En dit alles op een ecologisch verantwoor-

de manier. lk hoop van harte dat de zelfredzaamheid

op Cuba hierdoor op een kleine schaal wordt bevor-

derd.

Doet u mee?

ln totaal is er € 32.000 nodig voor de bouw van de nieuwe boer-

derij en de uitbreiding van de bestaande boerderij. De Focolare-

beweging financierÍ hiervan € 7000. De Adventsactie wil € 25.000

bijdragen. Middels giften en acties wil de Focolarebeweging

geld opbrengen. Doet u mee? U kunt een bijdrage stoften op

de rekening van de Focolarebeweging te Vlijmen: banknummer

69.72.65"579, onder vermelding 'Gift Cuba'.

Wilt u meer info?

Leon Everts, 06-1 99391 45, aalmoezenier@gmail.com

Peter Oofth uize n, 01 7 2- 57 41 99, poorth u izen@casem a. nl

Website van de Stichting Hongarije: www.stichtinghongarije.eu.
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