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Maak “Alto da Gloria” in Brazilië veilig en leefbaar

Het project
Wij helpen de sloppenwijk “Alto da Gloria” in het plaatsje Leme in Brazilië te renoveren. Zodat 
drugsdealers geen kans meer krijgen en ouders en kinderen in fatsoenlijke huizen kunnen wonen 
(met keuken, toilet en douche! En zonder lekkende daken en verstoppingen van het riool!). Meer 
veiligheid en minder armoede en ellende. 

Hoe doen wij dat?
Het geld dat wij inzamelen gaat naar de zusters van de heilige Maria Magdalena Postel. Die zitten al 
30 jaar in deze regio. En ze hebben al tal van sociale projecten in Leme en omstreken gerealiseerd. 
Nu pakken ze de armoede en criminaliteit in de wijk Alto da Gloria aan, door de huizen samen met 
de bewoners te renoveren. Het geld van dit project is voor de bouwmaterialen.

Waarom zouden we helpen in Brazilie?
Omdat medemensen helpen onze wereld beter maakt en we worden er zelf ook gelukkig van. Wij 
kunnen via dit project de levenssituatie van arme mensen daar sterk verbeteren met als resultaat: 
betere gezondheid, afnemende criminaliteit en meer toekomstkansen, vooral voor de kinderen.

Gaan uw giften voor 100% naar dit project?
Ja. Iedereen die in Nederland meewerkt aan dit project, doet dat gratis. Ook in Brazilië werken de 
zusters en bewoners gratis mee. 

Wie organiseren dit project?
De drie parochies van de stad Utrecht: Sint Martinus, Licht van Christus en Gerardus Majella en 
iedereen die zich wil inzetten voor mensen in moeilijkheden in dit Derde Wereld land.

Wat is een Vastenactieproject?
Een project in de vastentijd (Aswoensdag 22 februari – Pasen 9 april 2023). In die tijd doen wij zelf 
wat zuiniger, beetje vasten dus. Geld dat we zo uitsparen, gaat naar mensen die het minder hebben. 

Meer weten?
Kijk op de website rkdu.nl en klik op de flyer. Of stuur een mail aan info@rkdu.nl. Kijk voor meer 
informatie over de zusters op https://zustersvdheiligemariamagdalenapostel.wordpress.com/ . 
Eén van de zusters werkt in de parochie Licht van Christus.

Gift overmaken?
Op het rekeningnummer van de deelnemende parochies:
    • NL78 RABO 0181 9165 25 Parochie St. Martinus
    • NL79 RABO 0367 5007 87 Parochie Licht van Christus  
    • NL93 INGB 0003 7674 75 Gerardus Majella Missie en Ontwikkeling
Niet vergeten te vermelden: “Vastenactie 2023” 

Of via QR-code hiernaast van Licht van Christus die geldt voor alle
parochies. Bovenop uw gift doet Vastenactie nog 50% extra! 
Dus € 10 wordt € 15 en € 100 wordt € 150!

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. 
Kijk op rkdu.nl wat de regels van de belastingdienst zijn.

Of scan de code
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