
Collecte Jaarproject 

Op zondag 3 november 2019 zal er voor de vierde keer gecollecteerd worden voor 

het jaarproject van de Protestantse Gemeente Aalten: Yabima, de diaconale 

organisatie van de kerk op Zuid-Sumatra die het werk van de boeren ondersteunt 

bij landbouwmethodieken. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

 

Hieronder de bijdrage aangeleverd door Kerk in Actie over de verschillende dingen 

waar Yabima op dit moment (september 2019) mee bezig is om de boeren op Zuid-

Sumatra te helpen. Voor verdere info: https://www.kerkinactie.nl/projecten/rijstboeren-

op-sumatra 

 

 

 

Op deze foto is Yabima bezig met het in kaart brengen en analyseren van problemen 

en behoeften in het dorp, samen met de lokale bewoners. Vervolgens wordt naar 

oplossingen gezocht. De middelen die daarbij gebruikt worden, moeten eenvoudig en 

voorhanden zijn. 

 

Yabima besteedt extra aandacht aan vrouwen. Hun rol is sowieso belangrijk in de 

samenleving, maar Yabima wil dat vrouwen ook in het publieke domein een grotere 

rol kunnen spelen. Capaciteitsversterking van vrouwen is een goede strategie om de 

samenleving verder te helpen. 

 

 

Op deze foto wordt de rol van vrouwen in kaart gebracht in het dorp Purwokencono. 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/rijstboeren-op-sumatra
https://www.kerkinactie.nl/projecten/rijstboeren-op-sumatra


 

Bij voortschrijdende landbouwtechnologie dreigen vrouwen minder aandacht te 

krijgen. Wat Yabima wil is vrouwen toerusten in duurzame landbouw, als tegenwicht 

voor minder duurzame landbouwtechnieken, waar vooral mannen bij betrokken 

worden. 

 

Een van de vrouwelijke deelnemers geeft een presentatie. 

 

 

 

Organisch voedsel voor dieren in Varia Agung, Midden-Lampung 

Door duurzame landbouw te versterken, zijn boeren minder afhankelijk van middelen 

van buitenaf, zoals kunstmest. 

 

Dat vrouwen minder kansen hebben en minder toegang tot middelen dan mannen, 

wordt door Yabima gezien als een vorm van geweld. Daar staat vredesopbouw 

tegenover, waarbij vrouwen niet langer als ondergeschikt gezien en behandeld 

worden, maar gelijke kansen krijgen. Dit begint met kritische analyse en met 

inspanning om verandering aan te brengen in sociale patronen.   



 

Jongeren bespreken en ontwikkelen interreligieuze vredesprogramma's. 

    
U kunt ook digitaal doneren via de webshop van KerkVenster: 
www.kerkvensterwebshop.nl    
https://site.skgcollect.nl/140/pagina/2541/mdw-project-2018-pg-aalten.html 
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