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Collecte informatie 16 juli: 

Tussenstand tweejarig project: € 4.410   

 

Het programma BLESS biedt in steden en dorpen hulp aan arme mensen. Wij steunen dit 

jaar (via Project 10.27) het ontwikkelingswerk van BLESS in de dorpen Arab El Suodi 

en Ezbet Francis. 

Veel ontwikkelingsactiviteiten van BLESS op het platteland zijn gericht op vrouwen 

en kinderen. Maar op het platteland komen ook mannen aan bod! De meeste gezinnen in 

de dorpen leven van de opbrengst van hun akkers. Gedurende enkele maanden komt er 

een landbouwkundige naar het dorp, die de boeren helpt bij de keuze voor gewassen, 

technieken en gereedschap. Ibrahim (foto) vertelt: “Als we een plantenziekte 

hebben, 

of last van insectenplagen, dan gaat de ontwikkelingswerker met ons naar onze 

velden 

om te kijken hoe deze eruit zien en wat we er aan kunnen doen. En hij leert ons ook 

hoe wij onze oogst het beste kunnen verkopen op de regionale markten. We hebben 

echt heel veel aan zijn steun en tips.” 

 



 
 

Ibrahim poseert op zijn eigen stukje land. 

 



 
 

De boeren in het dorp krijgen in de kerk voorlichting over de bewerking 

van hun land 

 

Collecte zondag 26 maart: 

Tussenstand tweejarig project: € 3482   

 

Opbrengst is bestemd voor BLESS, het diaconale programma van de Koptisch Ortohodoxe 

Kerk 

 

Het programma BLESS biedt in steden en dorpen hulp aan arme mensen. Wij steunen dit 

jaar (via Project 10.27) het ontwikkelingswerk van BLESS in de dorpen Arab El Suodi 

en Ezbet Francis. Het ene dorp ligt langs de Nijl, zo’n 300 km. onder Caïro. Het 

andere dorp ligt in de Delta boven Caïro. In Ezbet Francis wonen ca. 2500 mensen, 

in 

Arab El Suodi ongeveer 2000.  Het zijn arme dorpen, waar vaak geen drinkbaar water 

uit de kraan komt, nauwelijks riolering is, geen verharde wegen…  BLESS werkt via 

een vast patroon waarbij eerst een ontwikkelingscomité wordt samengesteld en 

getraind. Daarna  begint het werk: er wordt bekeken welke huizen eigenlijk 

onbewoonbaar zijn, welke mensen niet kunnen lezen en schrijven, hoe ervoor gezorgd 

wordt dat iedereen de beschikking krijgt over energie en leidingwater, etc. De 

komende maanden vertelt iedere keer een bewoner uit een van deze dorpen hoe zijn of 

haar leven met behulp van BLESS in positieve zin verandert. 

 

 

 



 
Het dorp Ezbet en Francis 

 

 



 
Bewoners uit Ezbet Francis die met de hulp van BLESS een veel beter leven 

krijgen. 

 

 

 

Collecte zondag 7 mei: 

Tussenstand tweejarig project: € 2342   

 

De opbrengst is bestemd voor de ontwikkeling van de dorpen Arab El Suodi en Ezbet 

Francis in Egypte. Het werk wordt uitgevoerd door de Egyptische diaconale 

organisatie BLESS. 

 



Ditmaal laten we Eryna aan het woord. Eryna woont met haar man en dochter in een 

huisje achter in het dorp. Eryna: “Tot voor kort bestond mijn huis uit één kamer. 

Het huis had niet echt een dak, waardoor inbrekers makkelijk binnen konden komen. 

Twee mannen uit mijn dorp hebben met  geld uit de projectkas het dak gerepareerd en 

twee kamers extra gebouwd.  Nu hebben mijn man en ik een eigen slaapkamer. De 

mannen 

hebben ook elektriciteit aangelegd en een kraan waar gefilterd water uit komt. En 

ze 

hebben achter het huis een wc gemaakt, die aangesloten is op de riolering. Ik ben 

zo 

blij en dankbaar!” 

 

 

 
Eryna in een van de nieuwe kamers. Nu zitten er nog kippen (noodzakelijk voor 

de eieren), maar binnenkort is het kippenhok ook klaar en kan haar dochter in deze 

kamer slapen. 

 

 



De nieuwe slaapkamer van Eryna. Heel eenvoudig in onze ogen maar een geweldige 

plek voor Eryna en haar man. Zij hadden eerst geen eigen slaapkamer! 

 
 

Een stukje van het oude dak boven de ingang van het oude huis en het nieuwe 

dak dat nu bijna af is! 

 

 



 
De nieuwe wc van Eryna. Een hele aanwinst want eerst had Eryna geen eigen wc. 

Deze wc is aangesloten op een riool. 

 

 



Collecte 26 maart 2017 

Opbrengst € 1.223 

Tussenstand tweejarig project: € 2342   

 

De opbrengst van de collecte is bestemd voor BLESS, het diaconale programma van de 

Koptische Orthodoxe Kerk. 

Het programma BLESS biedt in steden en dorpen hulp aan arme mensen. Wij steunen dit 

jaar (via Project 10.27) het ontwikkelingswerk van BLESS in de dorpen Arab El Suodi 

en Ezbet Francis. Het ene dorp ligt langs de Nijl, zo’n 300 km onder Cairo. Het 

andere dorp ligt in de Delta boven Cairo. In Ezbet Francis wonen ca. 2500 mensen, 

in Arab El Suodi ongeveer 2000. Het zijn arme dorpen, waar vaak geen drinkbaar 

water uit de kraan komt, nauwelijks riolering is, geen verharde wegen… BLESS werkt 

via een vast patroon waarbij eerst een ontwikkelingscomité wordt samengesteld en 

getraind. Daarna begint het werk: er wordt bekeken welke huizen eigenlijk 

onbewoonbaar zijn, welke mensen niet kunnen lezen en schrijven, hoe ervoor gezorgd 

wordt dat iedereen de beschikking krijgt over energie en leidingwater, etc. De 

komende maanden vertelt iedere keer een bewoner uit een van deze dorpen hoe zijn of 

haar leven met behulp van BLESS in positieve zin verandert. 

 

 

Collecte 26 februari 2017 

Collecte opbrengst: € 1.119 

 

 

BLESS, het diaconale programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk, probeert waar 

mogelijk te helpen. BLESS is door de overheid erkend, goed georganiseerd en heeft 

veel draagvlak in de samenleving. Men houdt zich bezig met ontwikkelingswerk, 

kinderopvang, basisgezondheidszorg en gehandicaptenwerk. 

Sinds 2015 ondersteunt de GZB het werk van BLESS financieel. We dragen bij aan: 

Bewustwordingsprogramma’s over gezondheid voor de lokale bevolking. Dit gebeurt 

door middel van huisbezoeken, groepsvoorlichting, dorpsbijeenkomsten etc. 

Verbetering van huisvesting in arme dorpen. Er worden voorzieningen aangelegd voor 

drinkbaar water, riolering en elektriciteit. Daarnaast worden kapotte daken, muren 

en vloeren gerepareerd en krijgen mensen indien dat nodig is eenvoudig meubilair. 

Tenslotte wordt er gewerkt aan een vuilophaaldienst en groenvoorziening in de arme 

gebieden. 

 


