BREICAFÉ
Er wordt door de deelnemers van het breicafé gestaag doorgewerkt. Niet alleen tijdens de
woensdagmiddagen in de Johanneskerk, maar ook thuis wordt er veel moois gemaakt. Er is
bijvoorbeeld een klein groepje dames van hoge leeftijd in Susteren, die thuis heel wat mooie
truitjes maken. Van tijd tot tijd wordt alles opgehaald en bij de voorraad gelegd.
De kasten waren weer overvol, dus eind
september hebben we een auto vol brei- en
haakwerk naar Aken gebracht. Dat is altijd een
feestelijke gebeurtenis. In de Citykirche in
Aken is dan de Wollsammlung. De kerk is
open, er is Kaffee und Kuchen en de vrouwen
zitten er gezellig te breien of garens uit te
zoeken. Heel veel mensen komen daar
breigaren brengen, soms resten van eigen
breiwerk. Ook wordt er door mensen, speciaal
voor dit doel, garen gekocht.
Onze samenwerking in dit project wordt zeer
gewaardeerd. Al het gemaakte werk wordt
uitgebreid bewonderd. Vooral de vele
babydekentjes die in Sittard en omstreken
gemaakt worden krijgen veel aandacht. En
terecht, het zijn vaak prachtige kunstwerken.
Wij krijgen vervolgens een partij breigaren mee
terug naar Sittard om weer mee aan de slag te
gaan. Alles wordt vanuit Aken, onder
verantwoordelijkheid van de werkgroep
Amnesty daar, weggebracht.
Dit najaar gaat het, net zoals in het afgelopen
voorjaar, naar Turkije. Twee projecten, waar

zowel vluchtelingen als ook mensen uit de
regio geholpen worden, worden hiermee
ondersteund. Op dit moment wordt onderzocht
in hoeverre er in Turkije een Breicafé
gerealiseerd kan worden, zodat vrouwen zelf
actief mee kunnen werken.
U bent van harte uitgenodigd om mee te
komen doen. Wij komen iedere 1e en 3e
woensdagmiddag van de maand in de
Johanneskerk bij elkaar van 14.00 tot 16:00
uur. Garen, patronen en brei-haaknaalden
liggen klaar! En bent u niet een echte held met
breien of haken: er is altijd wel iemand die een
handje helpt om op gang te komen.
Ook op een andere manier kunnen we best
ondersteuning gebruiken: het transport naar de
projecten kost natuurlijk ook geld. Giften
hiervoor zijn heel welkom: graag overmaken
op de rekening van de diaconie onder
vermelding van Breicafé.
Voor meer info kunt u terecht bij diaken
Joke van der Steen, tel. 046 4584618, email
vander_steen@zonnet.nl

