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Telf r edzaam heid in Cuba

Nadat de voormatige Sovjet Unie haar steun aan Cuba heeft stop gezet, is de economie compteet ingestort.
Voeg daar het Amerikaanse handelsembargo en de politieke situatie aan toe en de moeitijke positie van de
Cubaanse bevotking is duidetijk. Winkets zijn teeg, veel van de basisbehoeften zijn 'op de bon' en voorzieningen
ats etektriciteit, schoon drinkwater en medicijnen zijn voor veten een onbereikbare luxe.

Juist door het isotement waarin Cuba verkeert, is de positie van de R.-K. kerk uniek: er zijn geen andere
organisaties in het tand actief die zich bezighouden met ontwikketing en sociaat-maatschappetijk werk. Hulp via
de R.-K. kerk is feitetijk een van de weinige manieren om de bevotking van Cuba te ondersteunen. De lokale
priesters houden zich dan ook niet atleen bezig met de geestetijke gezondheid van hun parochianen: ze zijn ook
verantwoordetijk voor hun algemene wetzijn. Zo bezit het Aartsbisdom Camagi.iey verschittende diaconate
bejaardenhuizen én boerderijen. De boerderijen voorzien de bejaardenhuizen van levensmiddeten.
Aartsbisschop mgr. Juan de la García Rodríguez vraagt de Adventsactie om ondersteuning bij de uitbreiding van
een van de diocesane boerderijen: landbouwbedrijf Autoconsumo. Met deze uitbreiding kunnen meer mensen
worden ondersteund met groente, vtees en metk, maar kunnen ook meer mensen aan zinvol werk worden
gehotpen. Atte medewerkers van de boerderij - en van de bejaardenhuizen - zijn in dienst van het aartsbisdom.

Er zijn diverse uitbreidingsptannen. Zo wit de aartsbisschop een tweede landbouwtrekker aanschaffen, die op
verschjttende locatjes kan worden ingezet. Het huidige katkoenverbtijf wordt uitgebreid, zodat er meer dieren
gehouden kunnen worden. Het regenwaterreservoir wordt uitgediept en waterdicht gemaakt, zodat er voor de
droge seizoenen een watervoorraad beschikbaar is. Verder wit de bisschop het verbtijf van de
landbouwarbeiders verbeteren en een sappenmakerij operationeel maken. Tenslotte wiI het aartsbisdom vja
haar landbouwbedrijven bijdragen aan een ecologisch verantwoorde landbouw.

ln totaal is er € 32.000 nodig voor de bouw van de nieuwe boerderij en de uitbreiding van de bestaande
boerderij. Stichting Hongarije en de Focotare-beweging financieren hiervan € 7.000. De Adventsactie wit€
25.000 bijdragen.
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