
 

 

 

Februari 2023 

Aan allen, die belangstelling hebben voor  

de Wereldgebedsdag, 

 

U zult allemaal druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de viering van a.s. maart. Helaas was de 

informatie over de projecten in Taiwan pas laat in het jaar beschikbaar. U heeft alles nu d.m.v. deze 

brief in handen. Ook staat de informatie op de website vermeld. 

Er zijn met medewerking van een aantal van u opnames gemaakt voor de liturgie. Onze enthousiaste 

filmregisseur heeft er weer een mooi geheel van gemaakt.  

Op YouTube / Vrouwen Wereldgebedsdag.nl kunt u de dienst vanaf 26 februari bekijken en luisteren.  

Op onze website kunt u nu al inloggen om te dienst te beluisteren. We hopen dat er net als in de 

voorgaande twee jaren veel mensen gebruik van zullen maken. 

Ook kunt u via deze link de dienst beluisteren. 

https://youtu.be/f-_KgARvKP8        of 

https://www.youtube.com/watch?v=f-_KgARvKP8 

 

De organisatie ‘Vrouwen Wereld Gebedsdag’ is ontstaan in 1919. Nederland is lid sinds 1929, 

één van de 173 landen. Veel is er tot stand gebracht in die jaren. Prachtige projecten zijn met de 

opbrengst van de collecten ondersteund. 

Dit zijn de onderdelen van het logo van Vrouwen Wereld Gebedsdag: 

 

De cirkel is onze wereld, in gebed geknield, vier pijlen uit alle richtingen komend als symbool voor de 

mensen van goede wil uit alle windstreken van de aarde en het Keltische kruis als vroegchristelijk 

symbool. 

 

De huidige voorzitter is ziek en moest op advies van artsen stoppen. De secretaris zag zich genoodzaakt 

door omstandigheden onze organisatie te verlaten. Comités sluiten. Leeftijd speelt een grote rol. Gezien 

dit alles staan we voor de vraag: ‘Hoe moeten wij naar de toekomst kijken?’ In de afgelopen vier jaren 

zijn er herhaaldelijk oproepen geweest om het landelijk bestuur te komen versterken. Helaas zonder 

resultaat. 

Zonder hulp op korte termijn is de tijd van gaan voor het Nederlandsche comité in zicht. Heeft u enig 

idee? Kent u iemand die het aandurft zich in te zetten? 

Graag contact opnemen met:  

Penningmeester Inge Mol,  

telefoonnummer 06 20327759 of via de email: wgdpenningmeester21@gmail.com  
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Projecten van Taiwan 2023 

Via het internationale kantoor in New York hebben we nu toch zicht gekregen op projecten in Taiwan 

aangedragen door het Taiwan WGD comité en twee projecten van het Leger des Heils daar. 

1. Taiwan Women’s development Association: 

Een programma gericht op een hoopvolle toekomst voor alleenstaande ouders en vrouwen die 

weinig mogelijkheden in het leven hebben gehad om financieel en emotioneel onafhankelijk te 

worden. 

2. Angel Tree Project, Prison fellowship Taiwan: 

Een project gericht op de kinderen van gevangenen door middel van schoolopleidingen. 

3. The Single Parent Educational Foundation: 
 

Biedt steun aan alleen staande moeders. Helpt zoeken naar mogelijkheden in ieders 

specifieke situatie. Mogelijkheden zoals woon- en werkgelegenheid, medische zorg en 

registratie bij officiële instanties.  

Daar naast is er zorg voor meisjes tot de leeftijd van 18 jaar, die misbruikt zijn, in de vorm 

van medische en psychologische hulp en een opvangplaats waar nodig. 
 

4. Light up a candle: 

Naschoolse opvang voor gemiddeld 65 kinderen uit probleem gezinnen in samenwerking met de 

plaatselijke kerken. De kinderen worden begeleid met psychische hulp.  

Leger des Heils: 

5. Changhuah Children’s home: 

Opvang tehuis voor 16 kinderen tot 14 jaar met leer en gedragsproblemen, zij komen uit moeilijke 

gezinssituaties.  Doorverwijzing gebeurd door de jeugd rechtbank. Er wordt met individuele 

begeleiding voor onderwijs en praktische vaardigheden de nodige scholing gegeven. De fysieke 

ontwikkeling van de kinderen is essentieel, er wordt geprobeerd hun interesse  en vaardigheden te 

ontwikkelen in pottenbakken, fotografie, schilderen kalligrafie, muziek, sport, IT, culinair en bakken. 

De kinderen krijgen individuele begeleiding om hen te helpen meer van zichzelf en hun gezin te 

begrijpen, om interpersoonlijke communicatie en relaties te ontwikkelen, om een positief zelfbeeld 

te bevorderen en positieve gedragsveranderingen aan te moedigen. 

6. Taipei Homeless Caring Entre: 

Het daklozen centrum van het Leger des Heils werd eind jaren negentig opgericht. Het centrum 

levert dagelijks diensten aan meer dan 80 mensen, waaronder maaltijden, kleding, douches, knippen, 

counseling, arbeidsbemiddeling en korte termijn projecten voor werkgelegenheid. Dit gaat vaak in 

samenwerking met het stadsbestuur bij werkzaamheden in stadstuinen en parken. 

Van groot belang is het bieden van case management om hen terug te brengen in de reguliere 

samenleving, werkgelegenheid, huisvesting en financiële stabiliteit. Counseling wordt gegeven om 

hun persoonlijke  gevoel van eigen waarde te versterken. Dakloos worden gebeurt b.v. door verlies 

of verkoop van identiteitspapieren, gezondheidsproblemen verslaving en familie perikelen. 

Casework is intensief en kostbaar. Eén werknemer heeft een caseload van 30 cliënten. Het duurt 

doorgaans twee jaar voor dat een dakloze persoon weer een bijdragend lid van de samenleving 

wordt. Het is echter een bewezen effectief middel om hoop aan te moedigen bij iedereen die te 

kampen heeft met dakloosheid, de nationale welvaartslast te verminderen en het aantal personen 

dat kan bijdragen aan de samenleving te vergroten. 


