
Bij de aanvang van 2017 
 biedt Protestantse Solidariteit U haar beste wensen aan. 

Moge 2017 een jaar zijn van geluk, waarin u de projecten die uw ter harte gaan 
tot een goed einde kan brengen, 

onder de liefhebbende en bewarende blik van Onze Vader. 
 

 

Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor Protestantse Solidariteit, want wij vieren ons 40-jarig 

bestaan. Wij zullen U regelmatig op de hoogte houden van de festiviteiten die wij 

organiseren en waar wij U graag deelgenoot van zullen maken.  

Gedurende 2016 heeft Protestants Solidariteit diverse werkbezoeken gebracht buiten onze 

landsgrenzen, om de banden te versterken met onze partners in Guinee, de Democratisch 

Republiek Congo en Rwanda. Dat waren verrijkende bezoeken, die onze ogen openden voor 

de moeilijkheden waar de bevolking voor staat die wij ondersteunen. 

Wanneer wij de balans opmaken van het afgelopen jaar, zijn wij u dankbaar voor uw hulp en 

trouwe steun. Onze oproepen werden door velen beantwoord. Wij hebben onze partners 

kunnen ondersteunen met 270.000 Euro, opdat ieder een leven zou kunnen leiden in 

waardigheid, met de hulp van onze Heer. Op die wijze hebt U honderden families met 

AIDS/HIV, lepra en tuberculose geholpen in Burundi, de Kivu en in Guinee (Conakry). U hebt 

mee de vrouwen geholpen die het slachtoffer waren van de oorlog in de Kivu, van de 

ongeschoolde gezinnen in Gitea, en kinderen geholpen door het project 'Ik help een kind'. 

Tijdens het jaar 2017 zal Protestantse Solidariteit, dankzij uw hulp, zich verder inzetten voor 

onze broeders en zusters in moeilijkheden. Samen met u willen wij met geloof en 

overtuiging strijden voor de waardigheid van de meest kwetsbaren. 

Het hele team van Protestantse Solidariteit biedt U haar beste wensen aan en zegt in koor: 

“tot weldra, op een van onze evenementen”! 

 

… En de koning antwoordde hen: Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan 

hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat 

hebben jullie voor mij gedaan. (Matteüs 25: 40) 

 

Steun Protestantse Solidariteit. 

Geef een gift op BE37 0680 6690 1028. 

 


