PAROCHIE HH. PETRUS EN PAULUS - LEIDEN
IN BEWEGING KOMEN VOOR VLUCHTELINGEN

Met team ‘LAUDATO SÍ’ gaat onze parochie
deelnemen aan de ‘NACHT VAN DE VLUCHTELING’
van de Stichting Vluchteling, in de nacht van 18 op
19 juni 2022
Een nachtelijke wandeling van 40 kilometer
met start en finish in Den Haag, met als doel
geld inzamelen voor de Stichting
Vluchteling.
We noemen ons team ‘Laudato Sí, naar de gelijknamige encycliek van Paus
Franciscus over de zorg voor de Schepping en de Schepselen. De Paus:
“Met hun leven op het spel, op de vlucht voor oorlog, vervolging,
natuurrampen, gewetenloze handel, weggerukt uit hun gemeenschappen
van herkomst, moeten vluchtelingen worden verwelkomd, beschermd,
ondersteund en geïntegreerd”.

Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en
onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 82,4 miljoen
mannen, vrouwen en kinderen. 1 op de 100 mensen
wereldwijd is op de vlucht. Stichting Vluchteling biedt als
noodhulporganisatie wereldwijd hulp aan vluchtelingen en
ontheemden.

Hoe kan ik deze actie steunen?
•

•

Door je aan te melden als lid van team ‘LAUDATO SÍ’. Nadat je je hebt
aangemeld, ga je aan de slag om donateurs te zoeken. Benader je
vrienden, familie, collega’s, buren en parochianen; deel je actie op social
media. Streefbedrag aan donaties is minimaal € 250,00 per wandelaar. Je
kunt ook vrienden, kennissen vragen om zich aan te sluiten bij het team;
ze zijn welkom ook als ze geen parochiaan zijn.
Wandel je zelf niet mee? Sponsor dan het team of een specifiek teamlid.
Donaties gaan rechtstreeks naar de bankrekening van de Stichting
Vluchteling, de stichting heeft ANBI-status)

Hoe meld ik mij aan als deelnemer van team LAUDATO SÍ ?
•
•
•
•
•
•
•

Ga naar de site van de Nacht van de vluchteling
Klik op ‘IK LOOP MEE’
Kies route: 40 KM DEN HAAG
Kies voor: TEAMLID
Vul naam team in: ‘LAUDATO SÍ’
Vul je gegevens in
Maak ook je eigen pagina aan
(Donaties op je eigen pagina worden opgeteld bij het totaal van het
team; door je op je eigen pagina te laten doneren houd je inzicht in de
bedragen die je zelf heb geworven)
Ben je van plan deel te nemen? Schrijf je dan zo snel mogelijk in, want
het aantal deelnemers is niet onbeperkt… na aanmelding kun je meteen
aan de slag met het werven van donateurs.!

Hoe kan ik team LAUDATO SÍ sponsoren ?
•
•
•
•
•

Ga naar de site van de Nacht van de vluchteling
Klik op ‘DONEREN’
Maak keuze: ‘EEN SPECIFIEKE DEELNEMER’ of ‘EEN SPECIFIEK TEAM’
Vul de naam in van de deelnemer of van het team (LAUDATO SÍ)
Vul het bedrag in en je gegevens en reken af.
(Donaties via de pagina van een specifiek teamlid worden opgeteld bij
het totaal van het team)
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40 KM DEN HAAG
In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni start de 40 kilometer route in
de Grote Kerk in Den Haag. De deelnemers finishen op de Grote Markt.
Op de route zijn er vier rustlocaties waar deelnemers worden ontvangen
door onze vrijwilligers voor een kop koffie of thee en het Rode Kruis voor de
EHBO.

TRAINEN?
Om de conditie te testen en vertrouwd te raken met elkaar gaan we een
paar keer een trainingswandeling maken. Onze omgeving biedt veel
mogelijkheden voor prachtige wandelingen. Wanneer en waar (en het
aantal km’s) spreken we later af.

T-SHIRT
We dragen een T-shirt met ons fraaie Laudato Sí’logo, want we willen natuurlijk wel als team
herkenbaar zijn.
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Team ‘Laudato Sí’ is een initiatief van de projectgroep ‘Laudato Sí’ van de
parochie HH. Petrus en Paulus voor Leiden en Ommelanden, en is bedoeld
voor alle kernen van de parochie HH. Petrus en Paulus.
Meer weten? Neem contact op met: Jan Akerboom (Lam Gods)
janakerboom@casema.nl 06-19019983 of stuur een mail naar:
secretariaat@lamgodsleiden.nl

4

