
 
 

 

 

 

40-dagen challenge voor kinderen en jongeren 
 

Zorg voor gehandicapten in Thuong Tin, Vietnam 

 
De zusters van het Heilig Kruis hebben in Vietnam een centrum voor mensen met een 
handicap opgezet en werken aan het professionaliseren van de zorg. 
 

De 40 dagen vóór Pasen vormen de ‘vastenperiode’.  

Het zijn de weken waarin je je voorbereidt op Pasen. 

Over heel de wereld doen kinderen, jongeren en mensen mee. 

Sommigen doen bijvoorbeeld hun best om minder te snoepen, terwijl 

anderen snapchat en instagram af en toe overslaan. 

 

Vasten = samen delen            Vasten = een challenge 
Vasten = iets doen voor een ander       Vasten = voorbereiden 

 

We dagen je uit! 

https://www.vastenactie.nl/projecten/zorg-voor-gehandicapten-in-thuong-tin-vietnam


 

Met jouw hulp willen we in de Sint Christoffel parochie het project 

van de Parochie Sint Willibrordus in Zevenaar ondersteunen. 

Vietnam; de zorg verbeteren voor kinderen van de allerarmsten en 

gehandicapte mensen in het district Thuong Tin. 

 

We dagen je uit, om je eigen ‘challenge’ voor de vastentijd te bedenken. 

Misschien ga je wel twee weken geen toetjes eten, of wil je een week lang 

iedere dag een klusje doen voor je ouders. Of bedenk je met je vrienden 

iets om voor een ander te doen. 

Het geld dat je met deze uitdaging verdient, kun je in je vastendoosje doen. 

Op de website www.christoffelparochie.nl vind je alle informatie om dit 

zelf te maken. 

 

Vraag je ouders of zij het geld dat je hebt gespaard over willen maken 

naar: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, o.v.v. projectnummer 

401622 
 

 

 

Geweldig dat jij meehelpt!!! 

  

http://www.christoffelparochie.nl/


 

Ik klus voor 

Vastenactie !!!!!!! 

KlusKaart 

In de vastentijd willen wij iets extra’s doen voor 

kinderen en jongeren die het moeilijk hebben in 

Vietnam. Met de KlusKaart kun je meedoen en 

andere kinderen helpen! Een volledig ingevulde 

KlusKaart levert € 7,50 op. 

Hoe werkt de KlusKaart? 

1. Doe een ‘extra’ klusje (naast de klusjes die je 

gewoonlijk al doet). 

2. Kruis het bedrag aan dat je met dit klusje 

verdient (€ 0,25, € 0,50, € 1 of € 2). 

3. Vul je zelfgemaakte vastendoosje met je 

verdiende geld. www.christoffelparochie.nl – Vastenaktie 2021 

4. Vraag je ouders aan het eind van de 

vastenperiode dit geld over te maken op: 
NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, o.v.v. projectnummer 

401622 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

| € 0,25 | € 0,25 | € 0,50 | € 0,50 | € 1 | € 1 | € 2 | € 2 | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.christoffelparochie.nl/
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