
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. 
 

MOWA Vastenactie ‘Khusi Mahuri’ Nepal 

Tijdens de Vastentijd van 17 februari t/m 5 april  
vraagt de MOWA uw bijdrage voor het imkerproject  in Nepal: 
leerlingen van groep 8 leren zelf een bijenkast te bouwen, het 
bijenvolk te beheren en de honing hiervan te oogsten en te 
verkopen. Met de opbrengst worden meer kinderen 
gesponsord om naar school te kunnen. 

Uitgebreide Informatie over dit project vindt u achter in dit 
boekje. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
U kunt uw bijdrage  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, uitleg over de GIVT-app en informatie over de 
Vastenactieactie.  



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.  

  



VASTENACTIE 2021  
 
Namasté aan alle parochianen van de verschillende locaties 
Amstelland, 
 
Allereerst heel hartelijk dank voor uw geweldige bijdrage voor de 
schoolkinderen in Nepal! Hartverwarmend dat u weer met elkaar 
meegeholpen heeft verschil te maken voor heel arme kinderen door 
hen met uw bijdrage de mogelijkheid te geven onderwijs te volgen en 
daarmee een kans op een betere toekomst.  
 
Naast het ondersteunen van schoolkinderen en daarmee hun ouders 
en zelfs een heel dorp, houdt de stichting Hart4onderwijsNepal zich 
ook bezig met het imkerproject ‘Khusi Mahuri’.  Voorjaar 2019 is het 
project op de Vajra Academy Nepal -de eerste ‘groene’ ecologische 
school van Nepal- van start gegaan. Khusi Mahuri betekent in Nepali 
‘De Blije Bij!’  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De leerlingen van groep 8 leren in een team van vijf deelnemers om zelf 
een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren én hiervan zelf de 
honing te oogsten. Deze honing is dan niet alleen voor het eigen 
gebruik op de school, maar kan ook worden verkocht. Uit de opbrengst 
worden dan weer één of meer kinderen gesponsord om naar de school 
te kunnen komen. 
Als start heeft de lokale imker gedurende een half jaar de bijen 
verzorgd en de honing geoogst. Dit onder de ogen van een groeiend 
aantal geïnteresseerde leerlingen én docenten. De aanwezigheid van 



bijen in de ecologische schooltuin en het praktisch imkeren van de 
imker sloeg aan en de leerlingen werden enthousiast. Dit wilden zij ook 
leren! Hiermee was het fundament voor een mogelijk succes van het 
imkerproject gelegd. Er was een leervraag en motivatie van binnenuit. 
Geen opgelegd project dus van buitenaf. 

 
Mooie bijkomstigheid is dat de honing op de lokale markt verkocht kan 
worden. Hierdoor leren de leerlingen tevens op een duurzame wijze 
economie te ontwikkelen. Kortom een ambitieus plan wat mogelijk 
gemaakt kan worden door de inzet van docenten, ouders, lokale imker, 
timmerman, en last but not least….. de sponsors in Nederland.  
Een belangrijk aspect van dit project is het unieke hechte 
samenwerkingsverband van een aantal zeer betrokken docenten én 
ouders van de Vajra Academy. De docent wiskunde, die de 
bouwtekeningen van de kasten met de kinderen maakt. De 
timmerman, die de lessen houtbewerking verzorgt en de kinderen 
begeleidt bij de bouw. De imker en de biologiedocent, die de leerlingen 
de theorie en de praktische vaardigheden van het imkeren bijbrengen. 
De ouders die hulp bieden bij de lessen en het onderhoud van de bijen.  
Het gehele project wordt geleid door Sancha Ram Tamang, een van de 
ouders. Hij doet dit samen Udit Bhatta, de directeur van de Vajra 
Academy. Hij verzorgt voor het ‘Khusi Mahuri’-project het didactische 
ontwerp en lesmateriaal. Vanuit Nederland wordt het programma 
inhoudelijk en praktisch ondersteund door Stichting 
Hart4onderwijsNepal en stelt imkervereniging VBBN Laren-Blaricum 
haar kennis en ervaring ter beschikking om het geheel tot een succes 
te maken.  
 



De ambitie reikt echter nog verder… Het plan is om van het traject 
ecologisch imkeren volgens de ‘Khusi Mahuri’ aanpak ook een cursus 
te maken op de Vajra Academy voor mannen én vrouwen uit de zeer 
arme afgelegen gebieden. Zij krijgen dan ieder het beheer over een 
eigen bijenkast. Ze leren de kast te onderhouden, voor de bijen te 
zorgen en de honing te oogsten. Ze kunnen de honingopbrengst 
verkopen en deze behouden. De opbrengst van het duurzaam imkeren 
van één bijenkast levert dan een substantiële bijdrage aan het 
gezinsinkomen.  
Graag willen we samen met u Udit Bhatta en zijn team volgen en daar 
waar nodig helpen en ondersteunen om de ‘Khusi Mahuri”-ambitie 
waar te maken.  
 
De kerken in Parochie Amstelland bevelen dit project van harte bij u 
aan. Uw kunt uw gift in de kerk kwijt maar als u in deze coronatijd 
minder vaak de kerkvieringen bezoekt zien wij graag uw bijdrage 
tegemoet op bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA 
Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie’. Alvast hartelijk dank! 
 
 
 
Voor verder informatie: Pim Hattink Stichting Hart4onderwijsNepal 
 (info@hart4onderwijsnepal.nl of www.hart4onderwijsNepal.nl) 
 
 
 
 
  

mailto:info@hart4onderwijsnepal.nl
http://www.hart4onderwijsnepal.nl/


Door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage  
via de rekening van Parochie Amstelland  
terecht bij het Vastenactieproject van de MOWA 
 
Of rechtstreeks overmaken op 
bankrekening: NL72 RABO 0382 3326 01 
t.n.v. MOWA – Amsterdam 
 o.v.v. ‘Vastenactie 2021’ 

 
 


