Wij zijn Sterzangers

Wat doen we met de opbrengst?
Sterzangers steunen de kinderprojecten van Missio in de
hele wereld. De Belgische Sterzangers steunen dit jaar
straatkinderen in Venezuela.
Wat?

We leggen je graag uit wat we doen in vier kernwoorden.

Drie Wijzen: Wij zetten de missie van de Drie
Wijzen verder. We verkondigen dat Jezus geboren
is.

Middeleeuwen: Sterzingen gaat terug op een
middeleeuwse traditie. Kinderen zamelden toen
geld in voor het eigen gezin. Wij doen dat voor
kinderen wereldwijd.

Internationaal: In meer dan 140 landen zijn er
Sterzangers. Met onze opbrengst steunen we in het
bijzonder tienermoeders in Ivoorkust.

Werelderfgoed: In 2015 erkende de UNESCO
Sterzingen als immaterieel cultureel erfgoed!



opvang voor meisjes die op straat leven, naast de
reeds bestaande opvang voor jongens
project rond kunst, cultuur en sport
begeleiding bij school en huiswerk




Waarom?

kinderen weer een toekomst bieden en in zichzelf
laten geloven

kinderen leren geloven in vrede en gesprek, in plaats
van geweld en misdaad

veiligheid verhogen

kinderen een hobby geven, zodat ze niet op straat
rondhangen

Sterzingen is een actie van Missio
Missio is een internationale kerkelijke organisatie in meer dan 140 landen. Samen steunen we projecten
van lokale kerkgemeenschappen wereldwijd.
Vorstlaan 199, 1160 Brussel  02 679 06 30  info@missio.be  www.missio.be  facebook.com/MissioBelgie  BE19 0000 0421 1012
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