
COLLECTEN VANUIT HUIS - RK PAROCHIE AMSTELLAND 
 

Zoals u zult begrijpen lopen de meeste kosten in onze locaties 
gewoon door, terwijl een belangrijk deel van onze inkomsten, 
namelijk de wekelijkse collecten, volledig stil is gevallen.  
Daarom vragen we aandacht voor uw vrijwillige bijdrage aan één 
van onze locaties ten behoeve van de collecte. Uiteraard kunt u de 
hoogte van het bedrag zelf bepalen, maar als suggestie geven we 
u mee dat 5 euro of meer zeer welkom zou zijn. 
 

ADVENTSACTIE VOOR STICHTING ‘LES AMIS DE GAMBIE’ 

Van 28 november t/m 19 december wordt uw aandacht 
gevraagd voor de Adventsactie, dit keer voor de stichting  
‘Les Amis de Gambie’ in het Afrikaanse land Gambia.  
48% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en  
66.000 kinderen hebben geen ouders en geen veilig thuis. 
Deze stichting zet zich in voor kansarme weeskinderen, zodat 
zij op kunnen groeien in een liefdevolle omgeving en veilig en 
met vertrouwen op kunnen groeien tot evenwichtige 
volwassenen. 
 
Uitgebreide informatie over deze stichting vindt u achter in dit 
collecteboekje, ook waar de stichting uw bijdrage voor zal 
gebruiken. 
Daar vindt u ook een QR-code waarmee u een filmpje over 
het project kunt bekijken dat speciaal door de stichting voor 
Parochie Amstelland gemaakt is. 
 
U kunt de stichting helpen door een bijdrage over te maken 
tijdens de Adventsperiode. 
Dit kunt u doen op de volgende manieren:  
  



Door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage  
via de rekening van Parochie Amstelland  
terecht bij de Stichting ‘Les Amis de Gambie’ 
 
Of rechtstreeks overmaken op de bankrekening 
van NL72 RABO 0382 3326 01 
t.n.v. PCI/MOWA Amstelland 
 

Namens de Stichting ‘Les Amis de Gambie’ heel hartelijk dank 
voor uw bijdrage! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt uw bijdrage aan de locaties van Parochie Amstelland op de 
volgende manieren digitaal overmaken:  
1.  Handmatig overmaken met internetbankieren; de 
 verschillende   rekeningnummers  staan bij de locaties 
 genoemd; 
2.  Met de mobiele telefoon middels het scannen van de Tikkie - 
 QR code;  
3.  Door het gebruik van de GIVT-app op de mobiele telefoon 
 (alleen voor Urbanus-Bovenkerk en Titus Brandsmakerk). 
 
U vindt in deze bijlage achtereenvolgens de benodigde gegevens 
van elke locatie, en uitleg over de GIVT-app.  



De Goede Herder – Amsterdam Buitenveldert 
t.n.v. RK KERKBESTUUR DE GOEDE HERDER 
Rekening: NL44 INGB 0000 2058 38 
 

 
 
door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage via de 
rekening van Parochie Amstelland terecht bij de 
geloofsgemeenschap De Goede Herder 

 
 

 
Augustinuskerk - Amsterdam 
t.n.v. RK Kerkbestuur Par H Augustinus Buitenveldert 
Rekening: NL51 INGB 0000 0495 42 

 
  
 
door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage via de 
rekening van Parochie Amstelland terecht bij de 
geloofsgemeenschap Augustinuskerk 
   
 

 
Urbanus Ouderkerk aan de Amstel 
t.n.v. RK Parochie Amstelland (Urbanus Ouderkerk) 
Rekening: NL61RABO0351801855 
 

  
 
 
door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage via de 
rekening van Parochie Amstelland terecht bij de 
geloofsgemeenschap Urbanus-Ouderkerk 
 

 
  



Urbanus Bovenkerk 
 
-  Overboeking t.n.v.  
 RK Gem. H. Geest en St. Urbanus – Par. Amstelland 
 Rekening: NL33 INGB 0000 1338 68 
 
-  Met de app 

 
-  Of met onderstaande QR-code: 
 

  
 
 
door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage via de 
rekening van Parochie Amstelland terecht bij de 
geloofsgemeenschap H. Geest / Urbanus-Bovenkerk 
 
 

 
Titus Brandsma – Amstelveen 
 
-  Overboeking t.n.v. RK Parochie Amstelland (Titus Brandsma) 
 Rekening: NL47 INGB 0000 1006 36 
 
-  Met de app 

 
-  Of met onderstaande QR-code: 
 

  
 
 
door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage via de 
rekening van Parochie Amstelland terecht bij de 
geloofsgemeenschap Titus Brandsmakerk 
  



De  app is in de huidige situatie extra aantrekkelijk door de 
eenvoud en de specifieke mogelijkheden. 
Bent u al gebruiker, attendeer dan familie en of bekenden op de app 

nu met name op de mogelijkheid op het gebruik vanuit huis. 

Nog geen gebruiker? Wil je de Givt-app gebruiken? Download deze 

dan in Google Play of in de App Store.    

 

Bij installatie worden uw naam, adres,  email, mobielnummer en 
banknummer  gevraagd. Ook natuurlijk een wachtwoord voor 
sommige functies. Het is verstandig om ook toegang met de 
vingerafdruk te kiezen. Dan kan bijvoorbeeld makkelijker een onjuiste 
gift (binnen 15 minuten) gecorrigeerd worden. 

Op dit moment is Givt  in onze Parochie Amstelland  aangesloten bij 
de Titus Brandma Amstelveen en St. Urbanus Bovenkerk. 

Eenmaal geïnstalleerd opent men de app, kiest of vult een bedrag in, 
en kiest desgewenst voor collecte toevoegen en vult daar ook een 
bedrag in.  

Ga dan naar volgende en kies voor lijst en zoek zo nodig naar Titus 
Brandma Amstelveen of  St. Urbanus Bovenkerk  en klik geven aan,  
Klaar. 
 

In het geef scherm ziet u rechts boven het vraagteken ? Daar vindt u 
tips en antwoorden; 
Links boven de 3 lijntjes ≡ gaat u naar allerlei overzichten en 
instellingen. 
 

Uw bijdragen via Givt zijn aftrekbare giften voor de belastingdienst.  



ADVENTSACTIE 2021 VOOR STICHTING ‘LES AMIS DE GAMBIE’ 
  

‘Soms word je door een verhaal zo geraakt, 
dat je niet anders kan dan er iets mee te 
doen’ Gambia is het kleinste land op het 
Afrikaanse continent; naar schatting leeft 
75% van de bevolking van landbouw en 
veeteelt. De economie van Gambia behoort 
tot de zwakste ter wereld. Zo’n 48% van de 
bevolking leeft onder de armoedegrens en 10,3% van de kinderen lijdt 
aan acute ondervoeding. Dat betekent voor de inwoners van Gambia: 
slecht of geen onderwijs voor de kinderen, slechte gezondheidszorg 
en vuil drinkwater. Door armoede en ziekte hebben 66.000 kinderen 
in Gambia geen ouders en geen veilig thuis. Zij staan er vaak alleen 
voor en worden aan hun lot overgelaten.  

 

Stichting ‘Les Amis de Gambie’ (opgericht in 2009) zorgt ervoor dat 
kansarme weeskinderen een toekomst hebben, op kunnen groeien in 
het tehuis als een liefdevolle familie en zich veilig en met vertrouwen 
kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Ze helpen de 
kinderen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het 
weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen 
van zelfvertrouwen. Ze zorgen ervoor dat de kinderen leren lezen, 
schrijven, rekenen en een vak leren. En creëren een veilige omgeving 
waar de kinderen zichzelf kunnen zijn. ‘Een goede opleiding en 
normen en waarden zijn voor ons de belangrijkste dingen die we de 
kinderen kunnen meegeven in hun leven’.  



Zo leren de tuinmannen de kinderen tuinieren, de kokkin en de ‘moeders’ leren ze 
koken en de huiswerkleraar brengt ze behalve hun dagelijkse huiswerk dat ze voor 
school moeten doen, ook een stukje algemene ontwikkeling bij. ‘Wij zijn ervan 
overtuigd dat de kinderen als ze volwassen zijn, kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van Gambia’. 

Om het werk voort te kunnen zetten hebben zij uw hulp hard nodig. 
Helemaal nu blijkt dat de prijs voor de belangrijkste voedingsmiddelen 
die nodig zijn voor het kindertehuis (o.a. rijst, brood, boter, 
aardappelen, uien, kip, eieren) dit jaar met maar liefst 24,5% gestegen 
is, ten opzichte van vorig jaar. Zo leren de tuinmannen de kinderen 
tuinieren, de kokkin en de ‘moeders’ leren ze koken en de 
huiswerkleraar brengt ze behalve hun dagelijkse huiswerk dat ze voor 
school moeten doen ook een stukje algemene ontwikkeling bij. ‘Wij 
zijn ervan overtuigd dat de kinderen als ze volwassen zijn kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van Gambia.’ Kortom, met uw bijdrage, 
hoe klein ook, kunnen de kinderen in Gambia naar school, hebben zij 
een veilig thuis, onderdak, voedsel en heeft de bevolking goede 
sanitaire- en schoon drinkwatervoorzieningen om weerstand te  
bieden tegen ziekten. 
 
Uw bijdrage zal worden gebruikt voor het renoveren van de 
badkamers. De badkamers worden intensief gebruikt door de 
kinderen en zijn dringend aan vervanging toe. Er is een nieuwe 
koelkast nodig voor in de voedselruimte om voedselbederf tegen te 
gaan en een extra accu om de zonne-energie op te kunnen slaan voor 
het geval de eigen windmolen of zonnepanelen geen stroom leveren.  

  



Doordat ze lokale werklui 
inzetten en de spullen in 
Gambia aanschaffen, 
ondersteunen ze lokale 
ondernemers en stimuleren ze 
de Gambiaanse economie.  

 

 

Behalve dat Stichting Les Amis de Gambie het kindertehuis runt, zet 
de stichting zich ook in voor het verbeteren van de 
levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking. Bijvoorbeeld 
aan het bekostigen van schooluniformen, schoolmaterialen en het 
verdelen van voedselpakketten. Stichting Les Amis de Gambie heeft 
daarom een eindejaarsproject 'Caring is Sharing' met als doel 
kwetsbare Gambiaanse families een steuntje in de rug te geven. Denk 
hierbij aan huishoudens die te maken hebben met ziekte, 
werkeloosheid, scheiding of het overlijden van de kostwinner van het 
gezin. Ze stellen een eindejaarspakket samen ter waarde van € 35 wat 
bestaat uit een grote zak rijst, een pak thee, een grote wasteil en het 
welbekende bordspel ‘mens-erger-je-niet’.  

Van 50 kilo rijst kan een gemiddelde compound 
(een woonerf waar volgens traditie een hele 
familie van gemiddeld zo’n 20 personen wonen) 
een maand leven. Een wasteil wordt behalve 
voor het doen van de was ook gebruikt om 
water in op te slaan en zelfs om levensmiddelen 
en kleding in te bewaren. Het klassieke bordspel 
‘mens-erger-je-niet’ is ook in Gambia immens 
populair en wordt door groot en klein frequent 
gespeeld. Dit spel wordt in Gambia met de hand 

gemaakt; het ziet er dus iets anders uit dan wij in Europa gewend zijn. 
Verreweg de meeste gezinnen hebben geen geld voor speelgoed; 
vooral de kinderen zullen hier enorm blij van worden! Website: 
www.lesamisdegambie.com  

http://www.lesamisdegambie.com/


Speciaal voor deze Adventsactie hebben 
vrijwilligers van de Stichting Les Amis de 
Gambie een filmpje voor onze RK parochie 
Amstelland gemaakt. Nieuwsgierig? 

Via deze << QR code kunt u dit filmpje 
uploaden en bekijken.  

 

De kerken in Parochie Amstelland bevelen de Adventsactie voor 
Stichting Les Amis de Gambie van harte bij u aan. U kunt uw gift in de 
kerk kwijt, maar als u in deze coronatijd minder vaak de kerk bezoekt, 
zien wij graag uw bijdrage tegemoet op:  

NL72 RABO 0382 3326 01  
t.n.v. PCI/MOWA Amstelland  
o.v.v. Adventsactie. 
 

Of scan de Tikkie QR-code en geef een ‘tikkie’.  

Alvast hartelijk dank. 

 
 


