Plaatsingslijst

Archief

Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland.

Lijst gegenereerd op : 2021-07-14
Archiefnummer : 1406
Archiefnaam : BVAN
Datering : 1961-2018
Beschrijving : Agenda’s en verslagen van de Projectenadviescommissie,
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur; brochures, propagandamateriaal en
stukken betreffende campagnes; dossiers betreffende gefinancierde projecten;
stukken betreffende verwante organisaties; stukken betreffende de
samenwerking met Cebemo, Memisa en Mensen in Nood
Catalogus : Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland.

Katholiek Documentatie Centrum
Laatste archief wijziging : 2021-07-13

Pagina 1/11

Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland.

Ten Geleide

Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland (z.j.)
De Bisschoppelijke Vastenactie was een initiatief van het Nederlands episcopaat onder leiding van kardinaal Alfrink in
1961, in navolging van buitenlandse voorbeelden, zoals de Duitse Miserior-actie. De Vastenactie kwam niet in de plaats
van bestaande missieactiviteiten, maar was een extra geldinzameling voor het lenigen van acute noden in bisdommen in
ontwikkelingslanden. Nog belangrijker was het stimuleren van een geest van onthechting en offervaardigheid in een tijd
met steeds meer welvaart en stijgende bewapeningsuitgaven. Na het wegvallen van de precieze vastenvoorschriften
wilden de bisschoppen leiding geven aan een nieuwe, meer concrete invulling van de geest van inkeer, versobering en
naastenliefde. De bedoeling was pastoraal, de opbrengst een gevolg daarvan maar niet het eerste doel. Het moest geen
schooi-actie worden zoals mgr. Bekkers het uitdrukte. De uitvoering werd gelegd in de handen van de parochies.
Werkgroepen verspreiden de vastenzakjes. Het bestuur van de Vastenactie selecteerde ieder jaar de ontvangen
projectaanvragen. Vooral kleine, afgeronde projecten werden gesteund. Iedere vastenperiode werd onderverdeeld, met
achtereenvolgens aandacht voor thema’s als de positie van de man, de vrouw, het kind, zieken, bejaarden of in een
ander jaar zieken, armen, jeugd. De thema’s werden concreet door uitgebreide aandacht in de media en de parochies
voor de gekozen projecten. Enkele voorbeelden uit 1964 zijn: hulp aan vluchtelingen uit China, een nieuwe zender voor
‘Radio Ecclesia’ in Angola, een ‘Open deur’ voor ‘Muzelmannen’ in Libanon, een boot voor verbindingen tussen kleine
eilanden in Indonesië, een vormingshuis voor lekenapostelen in de achterbuurten van Rio de Janeiro, startkapitaal voor
een streekblad in Uruguay en voor een bedrijf van jutevezel in Mozambique. Allemaal projecten waarin apostolaire en
sociaal-maatschappelijke betekenis samengingen. De opbrengst was in de eerste vijf jaar al bijna 17 miljoen gulden.
Vanaf 1965 gingen uiteindelijk 14 nationale vastenacties samenwerken in het overkoepelend orgaan CIDSE,
Internationale werkgroep voor Sociaal-economische ontwikkeling. Secretaris-generaal was de Belg August
Vannistendael. In CIDSE werden de opbrengsten niet samengevoegd maar wel in gezamenlijk overleg besteed. De
CIDSE had in deze jaren jaarlijks een bedrag van f 225 miljoen te verdelen. In 1971 werd bijvoorbeeld 10 miljoen
gegeven voor de nood als gevolg van het conflict om Biafra.
In hetzelfde jaar schreef staatssecretaris-kardinaal Villot, naar goed Romeins gebruik zonder voorafgaand overleg, een
brief naar de verschillende vastenacties met het voornemen deze te centraliseren onder Romeinse leiding in een nieuwe
organisatie met de naam Cor Unum. De brief sloeg in als een bom. De dreiging was een opgelegd Romeins bestuur en
onderwerping aan de kerkpolitiek die tegenstrijdig was aan ondersteuning van de eigen bevrijding van mensen in
ontwikkelingslanden. De internationale vastenacties hadden een open oog voor sociaal en politiek onrecht in bijvoorbeeld
Zuid-Amerika en de Filippijnen en steunden het verzet daartegen.
In de praktijk bleef de CIDSE gewoon doorwerken en werd uitgebreid met vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden.
In Nederland onstond in 1978, toen mgr. Gijsen bisschop van Roermond was, een conflict over de samenwerking of het
gebrek daaraan van het diocesane Missiebureau met de landelijke Vastenactie. Roermond volgde de Vaticaanse lijn
tegenover het Bureau voor Internationale Solidariteit te Roermond, dat door het Vaticaan illegitiem was verklaard omdat
het teveel was gericht op ontwikkelingswerk. De landelijke Vastenactie bleef ermee samenwerken. Roermond had ook
bezwaar tegen de Vastenactie omdat die ook bevrijdingsbewegingen steunde. Het gevolg was dat de Vastenactie
wegens de onmogelijkheid van samenwerking het Missiebureau van Roermond niet meer in zijn adressenlijst vermeldde.
Het leidde ook tot verdeeldheid onder de Limburgse parochies en dekenaten over de bestemming van de opbrengst van
de vastenactie. Op initiatief van kardinaal Willebrands kwamen er bemiddelingspogingen, maar voorlopig hield het
bisdom Roermond een eigen vastenactie.
Bron: KDC-knipselcollectie.
Zie ook de website van de Vastenactie
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965.Chili; 44778; juridische verdediging van politieke gevangenen. 1977
966.Chili; 55978; aankoop van een drukpers (wegens diefstal het aanwezige apparaat)
voor bureau SEDECOS/CLES. 1977-1978
967.Chili; 74278; didactisch materiaal voor vorming van de jeugd op het gebied van
massacommunicatie. 1977-1979
968.Burundi; 25579; aanschaf van een stencilmachine voor sociale dienstverlening van
de provincie Riyigi. 1978-1979
969.Ghana; 35679; 121-4/79-1; huisvesting voor Ghanese verpleegsters en tweede arts
uit Nederland. 1978-1980
970.Ghana; 58979; 121-7/79-1; bouw van een voorraadschuur voor een
dorpsgemeenschap. 1979
971.Kaapverdische Eilanden; 9779; 126-1/79-3; aankoop van 2 pompen en reparatie van
putten voor een landbouwcoöperatie. 1977-1978, 1980
972.Kenia; 52979; 130-3/79-3; waterleiding voor een meisjesschool. 1978-1979
973.Madagascar; 58379; bouw van een vormingscentrum voor de plattelandsjeugd.
1978-1980
974.Centraal Afrikaanse Republiek; 58179; aankoop van een landrover voor
plattelandsontwikkeling. 1978-1980
975.Argentinië; 30379; inrichting van een centrum voor de promotie van de vrouw. Met
foto. 1978-1979
976.Brazilië; 31879; bouw van een bejaardentehuis als onderdeel van
gemeenschapsvorming. 1978-1979
977.Brazilië; 28479; bouw van een gemeenschappelijke meelopslagplaats. 1978-1979
978.Chili; 67579; bouw van een jeugdcentrum met vak-atelier. Met foto's. 1978-1980
979.Chili; 14279; aanschaf van 20 weefgetouwen en weefmateriaal. Met foto's.
1978-1980
980.Chili; 14379; bouw van een werkplaats en atelier voor een vakopleiding. 1978-1979
981.Colombia; 31779; installatie van pompen, waterreservoir/wasplaats. 1978-1980,
1982
982.Colombia; 31479; productie van een muzikaal programma voor educatie en sociale
bewustwording. 1978
983.Equador; 2979; herbouw van een coöperatieve steenfabriek die door brand
verwoest is. Met foto's. 1978
984.El Salvador; 21879; afbouw van een gemeenschapshuis. 1978
985.Haïti; 4779; bouw van een gemeenschapscentrum. Met foto's. 1978-1979
986.Mexico; 18279; functioneringskosten van het documentatiecentrum van CIDHAL.
1978-1980
987.India; 2379; bouw en uitrusting van het Stella Maris Hospitaal. 1975, 1978-1979
988.India; 12479; bouw en inrichting van een gezondheidscentrum. 1978-1979
989.India; 2579; bouw van een ziekenzaaltje voor een rurale polikliniek. 1978-1979
990.India; 68279; bijdrage voor de aankoop van een ambulance voor een kraamkliniek
en gezondheidscentrum. 1978-1980
991.India; 57879; bouw en installatie van een gezondheidscentrum. 1979-1981
992.Indonesië; 55879; aanschaf van een stroomaggregaat voor een missiestatie.
1979-1980
993.Thailand; 16179; 332-4/79-1; preventieve tandverzorging door middel van een
mobiel behandelingscentrum. 1978-1979
994.Nederland; 38879; 417-0/79-17; humanitaire hulp voor 30 noodlijdende gezinnen van
Marokkaanse arbeiders. 1978, 1980
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Rarotonga. 1978-1980
995.Cook-eilanden; 34279; 252-0/79-1; bouw van een gemeenschapscentrum te
996.Internationaal; 49980; fonds onvoorziene projecten "Kom over de Brug". 1979-1980
997.Burundi; 1180; aankoop van gereedschap voor de vorming van timmerlieden en
metselaars. 1979-1980
998.Zaïre; 10980; bouw van een internaat voor een verpleegstersschool. 1979-1980
999.Zaïre; 60880; 115-33/80-1; reparatie en herinstallatie van een kraamkliniek.
1979-1981
1000.Ethiopië; 25780; 118-5/80-1; bouw van een gemeenschapscentrum - lagere school.
1979-1980, 1982
1001.Libië; 32980; bouw van een eetzaal en keuken voor een meisjesinternaat. Met foto's.
1979-1981
1002.Nigeria; 11080; aanschaf van een generator voor een streekziekenhuis. 1979-1980,
1982
1003.Egypte; 26280; verbouwing van een badhuis tot kleuterschool voor kinderen van
Palestijnse vluchtelingen. 1979
1004.Uganda; 76980; 158-3/80-1; aanschaf van klein landbouwmateriaal voor de
herlancering van de landbouwactiviteiten. Met foto's. 1979-1981
1005.Argentinië; 46280; 209-5/80-3; declaratie reiskosten. 1979-1980
1006.Bolivia; 26280; studiebeurs voor medische specialisatie van een arts. Met foto.
1979-1981, 1983
1007.Bolivia; 24880; 211-3/80-1; voortzetting programma voor de promotie van vrouwen
op het Instituto de Edución rural voor 1979. 1978-1979
1008.Brazilië; 58080; ontwikkelingsprogramma in de volkswijk Parada de Lucas.
1979-1980, 1982
1009.Chili; 46880; aankoop van 25 alpaca’s voor verbetering van het alpaca bestand en
verbetering van de textielnijverheid. 1979-1980
1010.Chili; 82080; afbouw van een polikliniek annex kinderopvangcentrum. Met foto's.
1980-1981
1011.Colombia; 67980; bouw en inrichting van een gemeenschapshuis. 1979-1980
1012.Equador; 32080; kleine kippenfokkerij om voedsel op te brengen voor een
jeugdgroep. 1979-1980, 1982
1013.Stukken betreffende VA-campagne 2000; "Je bent niet alleen op de wereld".
1999-2000
1014.Stukken betreffende Database. 1998-1999
1015.Stukken betreffende campagnes van 2002. 2001-2003
1016.Stukken betreffende campagne 2004. 2003-2004
1017.Stukken betreffende de campagnes 2003. 2002-2004
1018.Stukken betreffende campagnes 2001. 2000-2001
1019.Fotoalbum en enveloppe met foto's betreffende 25 jaar Vastenaktie; 16 maart te Den
Bosch. 1985
Bevat 1 stukken
1020.Fotoalbum met foto's betreffende [Vastenaktie; een kwestie van visie]. Z.j.
Bevat 1 stukken
1021."Ommekaars"; kwartaalblad. Voor allen die het werk van VA steunen. 1992-1997
1022.Informatiepakket VA-campagne "Inkomsten uit kruidenteelt voor bergboeren Peru";
234/2058. 2004
1023.Informatiepakket VA-campagne "Ecologische fruit- en koffieteelt arme
plattelandsfamilies El Salvador"; 218/10007. 2004
1024.Informatiepakket VA-campagne "Inloophuis voor dakloze vodden- en papierrapers
Brazilië"; 212/10086. 2004
1025.Informatiepakket VA-campagne "Sloppenwijkbewoners Haïti leren een vak";
224/1338. 2004
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Dominicaanse Republiek"; 236/10017. 2004
1026.Informatiepakket VA-campagne "Eigen inkomen voor geïsoleerde oudere vrouwen
1027.Informatiepakket VA-campagne "Training metselen voor jongeren en vrouwen
Sierra Leone"; 147/10036. 2004
1028.Informatiepakket VA-campagne "Scholing en krediet voor vrouwelijke analfabeten
Uganda"; 158/10037. 2004
1029.Informatiepakket VA-campagne "Kleinschalige landbouw voor kwetsbare
stadsbewoners Ethiopië"; 118/10024. 2004
1030.Informatiepakket VA-campagne "Voorlichting over democratisering bevolking
Malawi"; 135/1101. 2004
1031.Informatiepakket VA-campagne "Inkomen uit handnijverheid voor meisjes Ghana";
121/10062. 2004
1032.Informatiepakket VA-campagne "Verhoging inkomen traditionele boerinnen
Congo"; 115/2111. 2004
1033.Informatiepakket VA-campagne "Alfabetisering allerarmsten Zambia"; 159/1113.
2004
1034.Informatiepakket VA-campagne "Verbetering levensomstandigheden nomaden
Uganda"; 158/10058. 2004
1035.Informatiepakket VA-campagne "Drinkwater en eigen grond voor landlozen
Bangladesh"; 342/1698. 2004
1036.Informatiepakket VA-campagne "Betere werkomstandigheden voor vuilnisrapers
Cambodja"; 311/10004. 2004
1037.Informatiepakket VA-campagne "Weerbaarheidstraining werkloze jongeren India";
317/3716. 2004
1038.Informatiepakket VA-campagne "Winteropvang dakloze jonge moeder Bangladesh";
342/8011. 2004
1039.Informatiepakket VA-campagne "Vakopleiding kansarme stadsjongeren Vietnam";
334/1020. 2004
1040.Informatiepakket VA-campagne "Jonge volwassenen leren lezen en schrijven in
Papoea Nieuw Guinea"; 512/10024. 2004
1041.Projectbeschrijvingen/projectverslagen. 2003
1042.Projectverslagen. 2002
1043.Stukken betreffende campagnemarkten. 2004
1044.Klachtenregistratieformulieren. 2002-2004
1045.Klachtenregeling klanten stichting Cordaid. 2003
1046.Blanco klachtenformulier/klachtenformulier donateur/vrijwilliger/prospect. 2003, z.j.
1047.Verslagen klachtenregistratie. 2003-2004
1048.Thema-map "Bezinning en aktie rond '500 jaar Latijns Amerika'; ontdekken van een
nieuwe wereld met andere ogen". Met bijlage. 1992
1049.El Salvador; 50780; 218-2/80-1; solidaire hulp voor het moeders-comité. 1979-1980
1050.Haïti; 32880; 224-4/80-4; uitbreiding van een huishoudschooltje te Léogane.
1979-1981
1051.Nicaragua; 50980; 231-80-4; noodhulp. 1979-1980, 1982
1052.Nicaragua; 53180; 231-0/80-14; programma van psychische rehabilitatie van
kinderen door middel van spel in enkele wijken van Managua. 1979-1980
1053.Nicaragua; 53380; 231-0/80-16; noodhulp. 1978-1981
1054.Nicaragua; 81080; 231-7/80-1; aanschaf van inventaris ateliermateriaal voor een
coöperatie te Rio Blanco. 1980-1981
1055.Uruguay; 31580; 238-4/80-3; aankoop van een typemachine voor vakcursussen van
vrouwen. 1979-1980
1056.Uruguay; 66580; 238-5/80-1; aanschaf van een zaaimachine voor de
landbouwschool te Paso de la Horqueta. Met foto's. 1978-1980
1057.India; 8780; 317-33/80-1; uitrusting voor een irrigatieproject van de hulpverlening
voor boeren. 1979-1981
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1058.India; 38080; 317-33/80-2; vormingscentrum voor een kleermakerij en breien.
1979-1981
1059.India; 64480; 317-53/80-4; herbouw en herinrichting van 3 schuren voor kleine
industrie, getroffen door een cycloon. 1980-1982
1060.Indonesië; 34780; 318-6/80-1; verbouwing van een machine-loods van een
Technische school. Met foto's. 1979-1981
1061.Indonesië; 28180; 318-8/80-2; watervoorzieningsproject voor 600 inwoners te
Kampong Masebewa en omgeving. Met negatieven. 1979-1981
1062.Indonesië; 9680; 318-11/80-1; noodhulp voor slachtoffers van de ramp op 27
februari. Met foto's. 1979
1063.Indonesië; 65080; 318-19/80-2; bouw van een verpleegstershuis en behandeltehuis
voor gehandicapte kinderen. 1979-1980, 1982
1064.Filippijnen; 51680; 329-0/80-10; fondsproject: solidariteit met gezinnen, kinderen
van gevangenen, vermoorden en vermisten. 1979-1980
1065.Filippijnen; 79080; 329-9/80-1; programma voor educatie van volwassenen uit de
Higaonon-Manobo stammen. Met foto's. 1980-1985
1066.Filippijnen; 68180; 329-29/80-3; programma voor vorming van jeugdleiderschap en
vakopleiding voor lederwerk. 1980-1982
1067.Vietnam; 51180; 334-0/80-8; aanschaf van een graanzuiger voor de haven van
Saigon. 1979
1068.Nederland; 30680; 417-0/80-22; opdracht van VA aan de 3de Cinema voor
vervaardiging van film-kopieën. 1978-1980
1069.Nederland; 56880; 417-0/80-33; bewustmakingsactiviteiten in verband met
toestanden in Zuid Afrika. 1978-1980, 1982
1070.Nieuw Guinea; 20480; 512-7/80-1; varkensteelt en kunstmestproductie voor 300
gezinnen. 1979-1981
1071.Solomonseilanden; 6980; 516-0/80-1; watervoorziening voor een districtziekenhuis,
handelscentrum, school en missiepost. 1979-1980
1072.Congo; 25976; 114-2/76-1; bouw van woningen en stallen, aankoop van varkens en
van voer, startkapitaal voor leden van een op te richten coöperatief dorp te FortRousset. 1975-1977, 1979, 1982-1983
1073.Angola; 16581; 110-0/81-1; EHBO-kisten voor groepen van de nationale
vrouwenorganisatie O.M.A. 1980-1983
1074.Zaïre; 7581; 115-40/81-1; aankoop van 2 hamermolens voor de verwerking van
sojabonen. 1980-1981
1075.Zuid West-Afrika; 17081; 152-0/81-2; aanschaf van 2 rijdende poliklinieken voor
gezondheidszorg vluchtelingenkinderen in Angola. 1980
1076.Uganda; 63481; 158-2/81-2; aanschaf van een generator voor een ziekenhuis.
1980-1983
1077.Zambia; 14081; 159-9/81-1; bouw van een gemeenschapshuis. 1979-1980, 1982
1078.Argentinië; 65181; 209-45/81-2; vorming van gemeenschapsanimatoren,
programmabijeenkomsten door middel van radioschoolwerk. 1980-1981
1079.Bolivia; 80281; 211-3/81-3; programma van eigen woningbouw op het platteland.
1981-1982
1080.Bolivia; 65581; 211-12/81-2; leiderschapstraining voor boeren. Met foto's. 1981-1982
1081.Brazilië; 32381; 212-97/81-1; aanschaf schappen voor het bergen van papier.
1980-1981
1082.Brazilië; 41381; 212-97/81-3; sociaaleconomisch programma van de
werkgemeenschap voor volksopvoeding: bouw van huisjes in een
wijkopbouwproject. 1980-1982, 1984
1083.Brazilië; 66481; 212-113/81-1; aanleg van een put en waterleiding voor de Emmaus
Gemeenschap. Met foto's. 1980-1981
1084.Brazilië; 43981; 212-148/81-2; noodhulp woningbouw voor slachtoffers van
overstroming in 3 krottenwijken te Olinda. Met foto's. 1980-1981
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1980-1982
1085.Brazilië; 4681; 212-182/81-1; aanschaf van vervangingsmateriaal voor het
1086.Chili;
2081; 213-0/81-1;
herstructureringsplan
van de
nationale
confederatie
functioneren
van radiozendinstallaties
van "Radio
Educaçao
Rural
de Tefé".van
boerenvakbonden "Libertad". 1980-1982
1087.Chili; 44081; 213-8/81-1; ontwikkelingsprogramma in 4 volkswijken onder andere via
aanleg van groentetuinen. 1980-1981, 1983
1088.Chili; 8581; 213-11/81-2; naaiatelier voor sociaaleconomische situatieverbetering
van vrouwen uit krottenwijken. 1980-1983
1089.Chili; 17681; 213-11/81-3; project ter bevordering van Aymara's cultuur:
tentoonstelling van Aymara's weefsels. 1979-1982
1090.Chili; 21581; 213-20/81-9; cursussen en bijeenkomsten voor organisatie van een
studentenbeweging en leiderstraining. 1980
1091.Chili; 32481; 2123-20/81-10; materiaal voor werkplaatsen en cursussen voor
vrouwen in arme volkswijken. 1980-1982
1092.Colombia; 24881; 214-13/81-4; afrastering van 1,5 ha. door een groep boeren
bezette landbouwgrond te Mahates. 1980
1093.El Salvador; 8781; 218-2/81-3; hulp aan vluchtelingen uit El Salvador in Mexico: 5
timmerwerkplaatsen en 5 naaiateliers. 1980-1981
1094.El Salvador; 1981; 218-2/81-2; opvangcentrum voor familieleden en kinderen van
gevangenen en vermisten in San Salvador voor 2 jaar. 1980-1982
1095.El Salvador; 48781; 218-2/81-7; functionering polikliniek in Centrum van Commissie
van de Mensenrechten; aankoop medicijnen en verbandmiddelen. 1980-1981
1096.Guatemala; 82881; 219-0/81-8; noodhulp voor bedreigde indianennederzettingen.
1980-1982
1097.Haïti; 62881; 224-2/81-2; noodhulp naar aanleiding van orkaan "Allen" voor herbouw
van een koffieopslagplaats en plantage. 1980-1982
1098.Honduras; 78581; 225-6/81-5; aanleg van veeboxen, omheining weiland en aanleg
van een drinkwatersysteem voor boerenbond. 1980-1982
1099.Nicaragua; 39581; 231-1/81-1; ondersteuning proyecto agricola in Nueva Guinea via
28 boerengemeenschappen. 1980, 1982-1983
1100.Peru; 66081; 234-8/81-1; talencursussen en linguïstisch onderzoek voor
indianengemeenschappen. Met foto's. 1980-1982
1101.Uruguay; 31881; 238-7/81-4; inrichting en uitrusting van werkplaatsen voor het
geven van cursussen aan werkende jongeren. Met foto's. 1980-1981
1102.India; 54681; 317-43/81-4; inrichting van een school. 1980-1982
1103.Indonesië; 66281; 318-0/81-5; hulpverlening voor kleine werkgelegenheidsprojecten
ten gevolge van ex-politieke gevangenen. 1980-1982, 1986
1104.Indonesië; 74981; 318-0/81-7; hulp voor kinderen van politieke gevangenen en voor
kinderen die het slachtoffer zijn van de gebeurtenissen op Oost Timor. 1980-1982
1105.Indonesië; 57281; 318-8/81-6; aankoop van materiaal voor een middelbare school
voor jongens en meisjes. 1980-1981
1106.Indonesië; 18581; 318-30/81-1; bouw van bruggen - supplement wegens tekort. Met
foto. 1980
1107.Filippijnen; 23081; 329-10/81-1; huur van een tractor voor het opnieuw in cultuur
brengen van overstroomde landbouwgrond. 1980-1982
1108.Filippijnen; 23081; 329-10/81-1; huur van een tractor voor het opnieuw in cultuur
brengen van overstroomde landbouwgrond. 1980
1109.Vietnam; 52681; 334-0/81-13; uitrusting met werktuigen voor een reparatieatelier
van koelinstallaties. 1980
1110.Portugal; 70181; 418-0/81-11; microprojectenfonds voor kleine landbouwprojecten
in het noordoosten. 1980-1981
1111.Burundi; 80382; 112-4/82-4; aanschaf van materiaal en gereedschap voor
vormingscursussen voor jongens. 1981-1983
1112.Madagascar; 52782; 134-4/82-1; aanschaf van een prauw, kunstmest en klein
landbouwmateriaal voor verhoging rijstproductie. 1981-1984
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1981-1982
1113.Mozambique; 39082; 139-6/82-1; aankoop van een machine voor houtbewerking
1982foto's.
1114.Zuid-Afrika;
82682; 151-0/82-12;
en studie
Zuid-Afrika. Met
voor een vormingscentrum
vooronderzoek
timmerlieden
en meubelmakers.
1115.Brazilië; 72382; 212-14/82-1; aanschaf van een waterpomp. 1981-1982
1116.Chili; 14882; 213-20/82-1; voortzetting van het programma van wijkorganisaties;
woningproblemen en grondrechten. 1981
1117.Costa Rica; 25182; 215-0/82-1; bevordering landarbeidersorganisaties. 1981-1984
1118.Costa Rica; 76382; 215-4/82-1; leer- en communicatieplan voor de marginale
bevolkingsgroepen San José. 1981-1983
1119.El Salvador; 57982; 218-0/82-8; hulp aan vluchtelingen uit El Salvador in Mexico; 5
timmerwerkplaatsen en naaiateliers. 1980-1983
1120.Honduras; 22982; 225-6/82-2; voltooiing brug. 1981-1982
1121.Nicaragua; 5982; 231-3/82-1; bouw van putten en latrines. 1981-1983
1122.Uruguay; 86582; 238-0/82-2; mobilisering van vrijwilligers voor volwassenonderwijs.
1981-1982
1123.India; 9782; 317-34/82-1; noodhulp: herbouw van een lagere school. 1981-1982
1124.Nederland; 89382; 417-0/82-68; samenstelling en verspreiding van informatie over
politieke gevangenen en repressie in Uruguay. 1981-1982
1125.Bolivia; 591 NN; 211-8/83-5; bouw van een wijk- en gezondheidscentrum. Met foto's.
1982-1983
1126.Brazilië; 191 NN; 212-47/83-1; juridische bijstand voor gearresteerde priesters en
vakbondsmensen. 1982-1983
1127.Brazilië; 695 NN; 212-117/83-1; materiële ondersteuning voor een groep landloze
boeren. 1982-1983
1128.Brazilië; 267 NN; 212-148/83-1; aankoop van een jeep voor volkseducatiewerk.
1982-1983
1129.Brazilië; 386 NN; 212-182/83-1; noodoproep voor medische hulp aan amazoneindianen. 1982
1130.Chili; 13883; 213-17/83-2; vormingswerk onder arbeiders. Met foto's. 1981-1983,
1989
1131.Guatemala; 405 PB; 219-0/83-2; humanitaire steun aan vluchtelingen en slachtoffers
van de repressie. Met foto. 1982-1983
1132.Panama; 675 PB; 232-2/83-3; vrouwencentrum dat in een volkswijk diverse
cursussen geeft. Met foto's. 1982-1985
1133.Nicaragua; 362 PB; 231-0/83-6; noodhulp in verband met overstroming. Met foto's.
1982-1983
1134.Peru; 495 PB; 234-5/83-1; volwassenonderwijs voor boeren. Met foto's. 1982-1986
1135.Peru; 717 PB; 234-30/83-3; aanschaf van naaimachines, weefmachines en dergelijke
ten behoeve van een vrouwenproject. Met foto en negatieven. 1982-1984
1136.Dominicaanse Republiek; 633 PB; 236-5/83-3; het bouwen van een buurtcentrum
voor vormingsactiviteiten. Met foto's. 1982-1984
1137.Sri Lanka; 618 MH; 312-4/83-4; bouw van een gemeenschapscentrum. 1982-1983
1138.India; 14183; 317-53/83-2; verbouwingsprogramma en 4 kleine opleidingscentra
voor volwassenen en irrigatietank. 1981-1984
1139.India; 16283; 317-82/83-2; handwerkvakschool voor 30 vrouwen. 1982-1983
1140.Indonesië; 619 MH; 318-8/83-4; aankoop van een maïs- en rijstmolen. 1979,
1982-1985
1141.Filippijnen; 224 MH; 329-11/83-1; onderwijzersopleiding voor alfabetisering en
landbouwvoorlichting in een boerengemeenschap. 1982-1984
1142.Filippijnen; 14483; 329-31/83-1; campagne tegen militaire onderdrukking van
Cordilleras. 1982
1143.Filippijnen; 288 MH; 329-31/83-2; bijdrage aan de voltooiing van een
gemeenschapscentrum. 1982-1984
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handarbeiders en kleine boeren. 1982-1985
1144.Filippijnen; 535 MH; 329-41/83-1; educatie- en vormingsprogramma voor
1145.Nederland; 217 PK; 417-0/83-19; congres over de wapenexport naar de Derde
Wereld. 1982
1146.India; 447 MH; 317-22/83-1; watervoorziening voor kostschool. 1982-1984
1147.Zaïre; 348 TN; 115-26/84-1; microprojectenfonds voor de kerkprovincie Kisangani.
1983-1984
1148.Zaïre; 635 TN; 115-33/84-2; aankoop van gereedschap en materiaal voor
beroepsonderwijs. Met foto's. 1983-1985
1149.Angola; 791 TN; 110-5/84-1; hervestigingsproject voor oorlogsslachtoffers. 1983
1150.Ethiopië; 218 TN; 118-0/84-2; aanschaf schoolbenodigdheden voor een lagere
school in een Eritrees vluchtelingenkamp. Met foto's. 1983-1985
1151.Brazilië; 31 PB; 212-10/84-1; bouwen van toiletten en badgelegenheid voor een klein
bedrijf. 1982-1984
1152.Brazilië; 32 PB; 212-10/84-2; opzetten van een kleine plantage. Met foto's.
1982-1984, 1986
1153.Brazilië; 879 WK; 212-223/84-1; noodhulp voor droogte te Piaui; drinkwaterputten.
Met foto's. 1983-1985
1154.Colombia; 163 PB; 214-6/84-2; verbouwing van een dorpswinkel in volkswijken van
Barranquilla. Met foto's. 1983-1986
1155.El Salvador; 183 WK; 218-0/84-3; ondersteuning van familieleden van politieke
gevangenen. 1983-1984
1156.Guatamala; 835 WK; 219-0/84-8; hulp voor vluchtelingen uit Guatamala in Mexico.
1982-1985
1157.Guatemala; 959 WK; 219-0/84-10; noodprogramma voor vluchtelingen uit Guatemala
in Costa Rica. 1983-1984
1158.Nicaragua; 553 PB; 231-0/84-3; ondersteunen van een instituut voor aangepaste
technologie. 1983-1985
1159.Nicaragua; 962 PB; 231-5/84-2; opzetten van een collectieve varkensboerderij.
1983-1986
1160.Peru; 619 PB; 234-2/84-2; een gezondheidscentrum in een volkswijk bij Arequipa.
Met foto's. 1983-1984
1161.Sri Lanka; 644 MK; 312-2/84-3; inrichting van een jeugdhuis. 1983-1985
1162.India; 305 MK; 317-55/84-1; aanleg van een watervoorziening voor 100 families. Met
foto's. 1983-1984, 1986
1163.India; 650 MK; 317-74/84-3; aanschaf van 50 naaimachines voor werkloze meisjes.
1983-1985
1164.India; 832 MK; 317-94/84-1; opleiding van gezondheidswerkers in dorpen. Met
foto's. 1980-1986
1165.Filippijnen; 746 MK; 329-66/84-2; opzet van een rijst-zaadbank voor een
landbouwgebied dat door droogte getroffe is. 1983-1985
1166.Vietnam; 282 MK; 334-0/84-1; deelname aan wederopbouwprojecten. 1983-1984
1167.Kameroen; 271 TN; 113-7/85-1; verbetering van een bron en de aanleg van een
waterleiding voor een centrum van gemeenschapsactiviteiten. 1983-1984
1168.Zaïre; 684 TN; 115-23/85-1; aankoop van 3 waterhandpompen voor de
drinkwatervoorziening van het dorp Kikungu. 1984-1986
1169.Ethiopië; 372 NT; 118-0/85-1; hulp voor politieke gevangenen en hun families.
1983-1984
1170.Kenia; 870 TN; 130-1/85-3; sanitaire installatie voor een vormingscentrum voor
vrouwen. Met foto's. 1984-1986
1171.Madagascar; 825 TN; 134-5/85-1; bouw van 3 aquaducten voor de bevloeiing van
400 ha. rijstvelden. 1984-1985
1172.Mozambique; 940 TN; 139-0/85-2; materiaal voor de verbetering van de
gezondheidsvoorlichting. 1984-1987
1173.Zimbabwe; 858 TN;144-1/85-1; kleine tractor voor een vormingscentrum voor
landbouwactiviteiten te Gwanda. 1984-1986, 1990
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1174.Rwanda; 341 TN; 145-4/85-1; daken voor 5 opslagplaatsen voor aardappelen.
1984-1987
1175.Ethiopië; 1035 TN; 150-3/85-2; landbouwproject voor vluchtelingen. 1984-1986
1176.Bolivia; 97 PB; 211-7/85-1; aankoop van een voertuig dat gebruikt wordt in een
gezondheidsprogramma op het platteland. 1983-1985
1177.Brazilië; 383 WK; 212-78/85-1; watervoorziening in krottenwijken. 1984-1985
1178.Brazilië; 572 WK; 212-96/85-1; opslagsilo's voor 50 gezinnen. Met foto's. 1984-1985
1179.Brazilië; 736 WK; 212-100/85-1; woningbouw voor de armen; materiaal. Met foto's.
1984-1985, 1995
1180.Brazilië; 743 WK; 212-212/85-2; aankoop van 20 muilezels voor de gemeenschap
Boa Vista. 1984-1985
1181.Colombia; 750 PB; 214-12/85-3; bouw van een crèche en gemeenschapsgebouw.
1984-1985
1182.Nicaragua; 877 PB; gereedschap voor een rolstoelwerkplaats. 1984-1985
1183.Peru; 350 PB; 234-25/85-4; opvanghuis voor vrouwen. 1984-1985
1184.India; 24 MK; 317-48/85-1; rechtshulp aan een groep arrestanten. 1983-1984
1185.Indonesië; 517 PB; 318-25/85-2; bureau voor rechtshulp voor minvermogenden.
1984
1186.Filippijnen; 249 MK; 329-0/85-2; campagne voor het herstel van de democratie en
vrijlating van politieke gevangenen. Met foto's. 1984-1985
1187.Filippijnen; 1048 MK; 329-0/85-9; onderzoeksteam mensenrechtenschendingen.
1984-1987
1188.Botswana; TN; 111-1/86-1; bouw van een gemeenschapsruimte te Lechneng.
1985-1987
1189.Kameroen; TN; 113-9/86-2; bouw en inrichting van een timmerwerkplaats te BankaBafang. 1983-1986
1190.Zaïre; TN; 115-25/86-10; bouw van een gezondheidscentrum. Met foto. 1985-1986,
1989
1191.Ethiopië; TN; 118-1/86-1; inentingscampagne voor de veestapel in de provincie
Tigra. 1984-1986
1192.Madagascar; TN; 134-15/86-1; aanleg van een gracht tussen de rijstvelden te
bevordering van de landbouwproductie. 1985-1987
1193.Mozambique; TN; 139-6/86-1; uitrusting voor een timmerwerkplaats. Met foto's.
1985-1986
1194.Soedan; TN; 150-3/86-1; aanschaf van 8 Unimogs voor de voedselverdeling en
landbouwactiviteiten van vluchtelingen uit Eritrea. 1984-1985
1195.Uganda; TN; 158-6/86-1; bouw van een verpleegstershuis bij een
verpleegstersschool. Met foto's. 1984-1986
1196.Brazilië; WK; 212-14/86-1; hulp voor een ziekenverzorgingsproject te Ibotirama.
1985-1986
1197.Chili; WK; 213-21/86-3; reparatie/herbouw 3 van beschadigde centra. Met foto's.
1985-1986
1198.Equador; PB; 217-16/86-1; scholing voor boerinnen. Met foto. 1983, 1985-1989
1199.El Salvador; WK; 218-0/86-6; school voor een gemeenschap in bevrijde zones.
1985-1986
1200.El Salvador; WK; 218-0/86-7; gezondheidszorg in gediscrimineerde zones;
programma "Moeder en Kind". 1984-1986
1201.Guatemala; 219-13/86-1; WK; school voor naaiwerk en confectie. Met foto's.
1985-1986
1202.Pakistan; MK; 328-9/86-2; aanschaf van 10 ezelswagens met ezels. Met foto's.
1985-1987
1203.Filippijnen; MK; 329-40/86-2; aanleg van een drinkwatervoorziening in de parochie
van Mainit. 1984-1988
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1204.Bolivia; PB; 211-3/87-1; onderwijsproject voor jongeren in volkswijken. 1985-1987
1205.Chili; WK; 231-17/87-2; 213-17/87-2; ambachtelijke spinnerij te Porvenir. Met foto's.
1986-1987
1206.Colombia; PB; 214-12/87-1; aanschaf van zaden. 1986-1988
1207.Colombia; PB; 214-13/87-1; timmerwerkplaats. 1986
1208.El Salvador; 218-0/87-2; WK; hulp aan kinderen. 1986-1989
1209.Indonesië; 318-7/88-3; MK; bouw van een tehuis voor zieke daklozen en zwervers.
Met foto's. 1987-1989
1210.Indonesië; MK; 318-16/88-1; bouw van een slaapzaal bij het jongensinternaat St.
Kizito te Kepi. Met foto. 1986-1989
1211.Burkina Faso; 125-004/94-001; bouw van een multifunctionele zaal. Met foto's.
1993-1994
1212.Indonesië; 318-008/94-001; noodhulp en wederopbouw voor slachtoffers van de
aardbeving op Flores. Met foto's. 1992-1993, z.j.
1213.Angola; 110-002/94-001; gemeenschapsruimte Futungo de Belas. Met foto.
1993-1994
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