Een prijs winnen met de collecte? Stuur snel je oplossing in!
Op zondag 18 oktober 2020 gaat de Vierkracht-viering over “Wie helpt jou op weg?
Wie is jouw influencer”. Het thema loopt door naar een van de collectebestemmingen
van die zondag, waarbij zusters zich inzetten voor hulp die leidt tot voldoende eten in
Rwanda, een doel vanuit het Werelddiaconaat van Kerk in Actie. Om u alvast warm
te laten lopen voor deze collecte hierbij een kleine quiz. Mail de oplossing (in de vorm
van bijvoorbeeld 1a, 2a, 3a,.. ) uiterlijk op 16 oktober a.s. naar
diaconie@tuindorpkerk.nl. En geef vooral ook ruimhartig voor dit bijzondere doel!

1. Wat ligt er ten grondslag aan de zondag voor het Werelddiaconaat in oktober?
a) Werelddierendag
b) Watersnoodramp 1953
c) Week van de Opvoeding
d) Wereldvoedseldag
2. Hoeveel procent van de bevolking in Rwanda leeft van de landbouw?
a) 70%
b) 60%
c) 30%
d) 90%
3. De volkerenmoord die in Rwanda plaats vond heeft gezorgd voor veel
wantrouwen onder de bewoners onderling. Wanneer was die genocide?
a) 1990
b) 1973
c) 1994
d) 1959
4. Wat is de naam van de organisatie die het project van deze collecte heeft
opgezet?
a) Abaja ba Kristo
b) A Rocha
c) Leefgemeenschap Bethanië
d) Ukundwa
5. Veel mensen in dit land leven onder de armoedegrens. Hoeveel procent van de
bevolking is dat?
a) 25%
b) 30%
c) 35%
d) 40%
6. Wat houdt het project vooral in?
a) Voedsel uitdelen aan mensen onder de armoedegrens
b) Boeren en boerinnen trainen
c) Ondersteunen bij gezondheidszorg
d) Toerisme bevorderen

7. Welke activiteiten worden er concreet in het project gedaan?
a) Er wordt onderwijs aan kinderen gegeven
b) Er wordt verdiend via verhuur van hotelaccommodatie
c) Er wordt geleerd producten te verbouwen waar men van kan leven
d) Er is training op het gebied van ziekenzorg
8. Welke andere doelen zijn in dit project ook van belang?
a) Meubels leren maken en leren bakken
b) Veeteelt en huizenbouw
c) Pluktuin en kraamkliniek opzetten
d) Ouderenzorg en kinderopvang
9. Vanuit welke overtuiging steunen de zusters dit project?
a) Vanuit medemenselijkheid
b) Vanuit de overtuiging dat zo het onderlinge wantrouwen verdwijnt
c) Vanuit de overtuiging de allerarmsten te willen helpen
d) Vanuit de gedachte de bevolking economische bronnen aan te reiken
10. Hoeveel geld heeft Kerk in Actie nodig voor dit project?
a) 20.000 euro
b) 30.000 euro
c) 50.000 euro
d) 100.000 euro
11. Wat is de gemiddelde opbrengst van een Werelddiaconaatscollecte tijdens een
kerkdienst in de Tuindorpkerk?
a) 84 euro
b) 223 euro
c) 189 euro
d) 136 euro
12. Waardoor is het Wereldvoedselprogramma in de publiciteit gekomen?
a) Het programma heeft de Nobelprijs voor de Vrede gekregen
b) Het programma heeft een nieuwe directeur
c) Het programma richt zich op een nieuwe systematiek
d) Het programma is helemaal niet in de publiciteit geweest
De uitslag (en de winnaar) laten we weten in de week van 18 oktober! We rekenen
op veel reacties!
Hartelijke groet,
diaconie Tuindorpkerk Utrecht,
oktober 2020
-NB. Leden van de diaconie zijn uiteraard uitgesloten van deelname

