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Vastenactie: online collecteren

De campagne van de Vastenactie – die deze week is begonnen – zet in op online collecteren. Vanwege de
lockdown zijn andere vormen van fondswerving een stuk ingewikkelder geworden. Vlak voor carnaval
hebben alle parochies en missionaire werkgroepen een brief gekregen met instructies hoe ze een
onlinecollectebus kunnen aanmaken.
De campagne van Vastenactie loopt elk jaar van Aswoensdag tot en met Pasen. Vorig jaar was de campagne net
begonnen, toen de coronapandemie uitbrak. Geplande activiteiten zoals presentaties, themavieringen, projecten
op scholen of solidariteitsmaaltijden moesten op het laatste moment worden afgezegd. Dit jaar ziet het ernaar uit
dat er nog minstens de hele vastenperiode beperkende maatregelen zullen gelden. Dat betekent dat er weer geen
campagnebijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Zolang er in kerkdiensten niet meer dan dertig mensen aanwezig
mogen zijn, biedt collecteren in kerken ook maar weinig mogelijkheden.
Om die reden zet het Missiebureau Roermond dit jaar in op onlinecollectebussen. Op een speciale website
kunnen parochies of MOV-groepen zelf een collectebus aanmaken. De link naar de online collectebus kan

vervolgens gedeeld worden op websites en social media. Het is zelfs mogelijk om vanuit de collectebuspagina
een ‘tikkie’ te sturen. Afgelopen jaar is al op bescheiden schaal hiermee geëxperimenteerd en het systeem werkt
goed. Het Missiebureau hoopt dat dit jaar meer parochies hiervan gebruik maken, omdat het mogelijkheden
biedt om ondanks de lockdown toch geld in te zamelen voor de noden waarvoor Vastenactie zich inzet. Deze
zijn door de pandemie zeker niet minder geworden.
De campagne van de Vastenactie richt zich dit jaar op beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Met name
beroepsonderwijs en opleidingen voor ondernemerschap kunnen mensen in moeilijke omstandigheden in staat
stellen om hun eigen inkomen te verwerven. De afgelopen jaren hebben al heel wat mensen in zuidelijke landen
met hulp van Vastenactie een beroepsopleiding kunnen volgen en kregen meer dan tienduizend jongeren basisof voortgezet onderwijs. Met het campagnethema ‘Werken aan je toekomst’ draagt Vastenactie opnieuw bij aan
twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) voor 2030: goed onderwijs en eerlijk
werk voor iedereen.
Vastenactie steunt projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk
maken voor mensen in ontwikkelingslanden. Naast de digitale collectebus kunnen giften ook worden
overgemaakt op rekeningnummer: NL21 INGB 0003 000 046 t.n.v. Missiesecretariaat Bisdom Roermond.
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