
Dit is een bijlage bij het kerkenpakket van de extra Micha Zondag 2020, ‘Stilgezet. En hoe nu verder?’ 
 

A Rocha Internationaal in tijden van corona 

A Rocha internationaal is als christelijke natuurbeweging 

werkzaam in 20 landen. In veel landen hebben de projecten te 

lijden onder de Covid-19 uitbraak. Maar er zijn ook hoopvolle 

berichten. Zo worden in Uganda families en scholen door A 

Rocha ondersteund met de aanschaf van een tippy tap, waardoor handen wassen met weinig water 

mogelijk wordt. Ook helpen bio-sand water filters gezinnen en scholen aan schoon water. Esther 

Nabisere uit Kampala zegt hierover: “Vanwege de lockdown hebben we nu bijna geen inkomen. Ik 

dank God dat we toch genoeg schoon drinkwater hebben, en geen geld hoeven uit te geven aan 

houtskool om water te koken. Dankzij het filter van A Rocha.” 

In Peru zijn de maatregelen tegen corona streng en is onder andere het project om het unieke ‘Dry 

Forest’ aan de kust te herstellen stil komen te liggen. Reeds aangeplante gebieden kunnen nu niet 

onderhouden worden, waardoor het herstel meer tijd en geld zal vragen. De medewerkers van A 

Rocha Peru hopen, zodra het weer kan, verder te gaan met de aanplant van inheemse bomen, om zo 

dit bijzondere en kwetsbare natuurgebied te beschermen.  

Collectedoel A Rocha 

In deze tijden worden we stilgezet bij wat echt van waarde is en bij hoe we met de schepping 

omgaan. De bescherming van kostbare natuurgebieden komt door Covid-19 echter in de knel. Zoals 

het herstel van het unieke ‘Dry Forest’ aan de kust van Peru. Steun dit project en help A Rocha Peru 

inheemse bomen aan te planten zodra dit weer mogelijk is.  

Meer weten: https://www.arocha.pe/en/projects/dry-forest-project/ 

Maak je bijdrage over naar: IBAN NL45 TRIO 2000 6140 43 t.n.v. Stichting A Rocha Nederland, te 

Amersfoort. Vermeld daarbij Dry Forest Conservation Project, A Rocha Peru. 

https://shop.arocha.org/product/tippy-tap-uganda/
https://uganda.arocha.org/projects/bio-sand-water-filters/
https://www.arocha.pe/en/projects/dry-forest-project/
https://www.arocha.pe/en/projects/dry-forest-project/
https://www.arocha.pe/en/projects/dry-forest-project/

