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> WOORD
DOOR DS. P. ROOS, BERGUM

Noodweer
'En zie, God heeft u geschonken allen die 

met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, 

mannen, want ik geloof Gode, dat het 

alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is.’
HANDELINGEN 27: 24 EN 25

Paulus is op weg naar Rome. Hij reist over zee. Tijdens 

die reis wordt het schip overvallen door een zeer 

zware storm. Het natuurgeweld raast van alle kanten 

en boezemt de gehele bemanning angst en vrees in. 

Het schip is volkomen stuurloos. Vele dagen kan men 

vanwege de duisternis geen zon of sterren onderschei-

den. Dat betekent dat er geen oriëntatiepunten meer 

te vinden zijn. De bemanning is in dit noodweer terecht 

gekomen omdat men eigenzinnig het advies van Paulus 

in de wind heeft geslagen. Het is dus ook allemaal nog 

eigen schuld.

Maar dan spreekt Paulus de hopeloze bemanning 

moed in. Hij zegt zelfs dat er van de ruim tweehon-

derdzeventig matrozen en opvarenden niemand het 

leven zal verliezen. Een engel heeft hem dat bekend ge-

maakt: ‘God heeft u geschonken allen, die met u varen’.

Zo is de apostel diep bewogen met deze mensen, die 

hem volkomen onbekend zijn. Meer nog: God is Zelf 

bewogen met deze angstige en lijdende bemanning.

Dit gegeven moet ons aanspreken. Paulus is bewogen 

met mensen die door rampen werden overvallen. Zo 

hebben christenen de roeping om te midden van de 

stormen die over de mensheid gaan, werkelijke hulp te 

bieden. En als een christen hoop geeft, is dat anders 

dan wanneer de wereld dat doet. Niet alleen omdat 

hij de verantwoordelijkheid heeft om de spreekwoor-

delijke strijkstok zo veel mogelijk vrij te houden, maar 

ook omdat een christen dieper mag zien. Een christen 

heeft vanuit het Evangelie geestelijke hulp te bieden. 

Woord én daad. Het Woord voorop. Dat Woord heeft 

de beloften in zich voor dit en het toekomende leven!

›  VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

Het zal je  
maar gebeuren…

 'Christenen hebben de roeping  
werkelijke hulp te bieden.' 

Op jonge leeftijd verlies je je man aan een ernstige 

ziekte. Met vijf kinderen blijf je achter. Je huis, dat er niet 

al te best aan toe is, probeer je door de jaren heen wat op 

te knappen. 

Na vijf jaar kom je in rustiger vaarwater. Het dak van je 

huis lekt niet meer, je verdient net voldoende om je gezin 

te eten te geven en dankzij de steun van anderen kunnen 

je kinderen naar school. En dan ineens trekt die verwoes-

tende tyfoon Haiyan over je land. Dit is het verhaal van 

weduwe Elenieta, die ik in 2013 in de Filipijnen ontmoet-

te. Ze kon na de storm aanvankelijk alleen maar trooste-

loos naar de brokstukken staren. Haar huis lag in puin.

Als ziekte of overlijden zich in uw familie voordeed, 

kunt u zich voorstellen hoe Elenieta zich gevoeld moet 

hebben. En dan hebben wij nog het geluk te leven in een 

stabiel en welvarend land, waar we mogen rekenen op 

steun en waar de professionele hulpverlening na trauma-

tische gebeurtenissen goed geregeld is. 

Voormalig journalist Teije Brandsma – hij sprak op de 

Woord en Daad Werelddag in januari – wilde in kaart 

brengen hoe deze hulpverlening eruitziet in ramp- of 

oorlogsgebieden. Teije startte een onderzoek, dat echter 

snel stagneerde: dergelijke hulp bleek op deze plekken 

niet eens aanwezig.

 

Terug naar Elenieta. Zij bleef niet naar de brokstukken 

staren, maar stak al snel de handen uit de mouwen. De 

predikant van het dorp waar Elenieta woont, riep de 

bewoners bijeen. Met elkaar keken ze wie ondersteu-

ning nodig had. In de vorm van een hamer, een spijker, 

een grote pan rijst waar iedereen van kon genieten, 

een troostende schouder of een bemoedigend woord. 

Geen hulpverlening van professionals, wel eenvoudige 

ondersteuning van de man of vrouw die naast je woont. 

Het gebeurt echt!

r.molenaar@woordendaad.nl 
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DIRECTEUREN PARTNERORGANISATIES FILIPIJNEN EN HAÏTI:
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Dominee Hector Arana is directeur van partnerorganisatie AMG 

Filipijnen; Daniel Jean-Louis is directeur van de Haïtiaanse partner-

organisatie Parole et Action en daarnaast directeur van investe-

ringsmaatschappij Bridge Capital. Een gesprek met de dominee en 

de zakenman: twee mensen die heel verschillend in het leven staan, 

met één overeenkomst – ze hebben beiden een warm hart voor hun 

naasten. 

RAMP

Een grote ramp, zoals de aardbeving op Haïti in 2010 of de enorme 

orkaan Haiyan op de Filipijnen in 2013, doet wat met je. Hector en 

Daniel weten allebei nog precies waar ze op het moment van de 

ramp waren. Daniel: ‘Ik was in de stad, liep daar op straat toen het 

gebeurde. Een halve minuut schudde de aarde. Het puin veroor-

zaakte grote stofwolken. Door de mist van stof veranderde de 

hoofdstad Port-au-Prince in één klap. Mijn eerste gedachte was: dit 

is het einde van Haïti. Sommige mensen dachten dat Jezus terug-

kwam. Die gedachte is bij mij niet opgekomen. Het duurde echter 

wel even voordat ik kon geloven dat de Haïtianen ooit het gewone 

leven weer op zouden kunnen pakken.’ 

Hector: ‘De berichten die uit het getroffen gebied tot me kwamen, 

waren vreselijk. Bij het zien van de eerste beelden was er vooral 

ongeloof, de ravage was immens. We probeerden te zoeken naar 

plaatsen waar andere hulpverleners nog niet aanwezig waren. Zo 

Over hulp na rampen bestaan verschillende meningen. ‘Het is 

een bodemloze put’ bijvoorbeeld, of: ‘Verplaats deze mensen 

naar een ander deel van het land, want het is wachten op 

de volgende ramp’. Terechte meningen? Of kun je er nog 

anders tegenaan kijken? We vroegen twee directeuren van 

partnerorganisaties, uit de Filipijnen en Haïti, hoe noodhulp 

in hun ogen effectief is op de lange termijn. 

 Daniel: 'Mijn eerste gedachte was:  

dit is het einde van Haïti.' 

Daniel Jean-Louis.
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wilden we het verschil maken in de levens van de 

mensen die getroffen waren.’

IMPACT 

Beiden benoemen leerpunten als ze kijken naar het 

verloop van de hulpverlening na de ramp. Daniel: 

‘Vanuit Amerika was de geldstroom na de aardbe-

ving enorm. Je zou zeggen: dat is bemoedigend. Toch 

moet ik concluderen dat de impact op mensenlevens 

bij die grote fondsen juist nihil gebleken is. Om een 

voorbeeld te noemen: er werden goederen geïmpor-

teerd waarin de Haïtianen prima zelf hadden kunnen 

voorzien. Ik geloof dat je met weinig geld veel impact 

kunt hebben als je de mensen er op de juiste manier 

bij betrekt. Door een beroep te doen op de waar-

digheid van mensen en aan te sluiten bij de lokale 

economie.’ 

Inderdaad, beaamt Hector, effectiviteit in je pro-

gramma’s staat of valt met de mate van het betrek-

ken van gemeenschappen bij de programma’s. ‘Kijk 

naar de grote ramp Haiyan. Het hele land, inclusief 

de overheid, was totaal niet voorbereid op de heftig-

heid van de ramp. Het overkwam ons letterlijk. We 

waren bekend met orkanen en stormen, maar de om-

vang van deze ramp heeft ons weer even stil gezet. 

We hebben daardoor veel lessen geleerd en weten 

nu hoe zaken anders kunnen.’ 

Zowel Hector als Daniel zijn het erover eens dat 

verandering in mensen zelf zit. Daniël: ‘Er zit kracht 

in deze mensen. Ik weet zeker dat als je mensen 

aanspreekt op hun mogelijkheden, ze daarmee ook 

hun waardigheid terugkrijgen. Er is in Haïti nu vooral 

kennis nodig: partners dus in plaats van donors. 

Daarnaast is het van belang om de goede voorbeel-

den met elkaar te delen.’

WOORDEN EN DADEN

Zowel Hector als Daniel laten het niet bij woorden, 

maar willen ook concreet laten zien hoe het werkt bij 

noodhulp. ‘Mensen zitten vaak vast in hun eigen sys-

temen,’ bekent Daniel. ‘Ze weten soms ook niet hoe 

ze de vicieuze cirkel van armoede moeten doorbre-

ken. Mensen weten wel wat ze nodig hebben, alleen 

weten ze niet hoe ze het kunnen aanpakken om ook 

in hun behoeften te kunnen voorzien. Het is van 

belang om naar hen te luisteren en daarbij te kijken 

naar de economie van het land. Door daar een link 

mee te leggen, kun je mensen met concrete stappen 

laten zien hoe ze de armoede kunnen ontstijgen. De 

kleine economische initiatieven proberen we steeds 

verder op te schalen.’

Hector: ‘Bij de wederopbouw van gemeenschappen 

hebben we ook gebruik gemaakt van comités die 

leidinggeven aan de gemeenschap. Deze comités zijn 

door onze eigen veldwerkers ter plekke getraind. 

Door aanwezig te zijn, te luisteren en vervolgens 

 Daniel: 'Ik geloof dat je met 
weinig geld veel impact 

kunt hebben.' 

Haïti na de aardbeving in 2010.

De ravage op 
de Filipijnen.
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Een kerk in de storm
LIFESTORY:

Christelle: ‘In mijn jeugd ben ik 

heel weinig naar school geweest. 

Mijn moeder had me onderge-

bracht bij een andere familie, en 

ik moest vooral veel huishoudelijk 

werk doen. Toen ik volwassen 

werd, besloot ik terug te gaan naar 

de plek waar ik ben geboren. Kijk 

eens hoe mooi en rustig het hier is. 

Dicht bij de zee, het mooie groen... 

Dit uitzicht word ik nooit zat.’ 

Christelle is getrouwd en heeft een 

dochter. Haar man werkt in Brazilië. 

‘Het is al een tijd geleden dat ik hem 

gezien heb. Ik spaar voor een ticket 

zodat ik met mijn dochtertje bij hem 

kan wonen. We bidden tot God of 

dat is wat Hij wil dat we doen. Want 

God zorgt hier ook heel goed 

voor ons. Vorig jaar raasde de 

orkaan Matthew over deze om-

geving. We waren ontzettend 

bang. De stenen muren van mijn 

huis stortten in. Na drie dagen 

ging de storm pas liggen. De 

schade was enorm.’

Partnerorganisatie Parole et Action kwam in het dorp hulp bieden. 

Christelle: ‘Ik werd gekozen als voorzitter van het comité dat  

leiding gaf aan de herbouw. Onze gemeenschap bouwde een 

nieuwe kerk met dikke muren. We weten dat we hier veilig zijn. In 

deze kerk mogen we Hem elk moment van de dag loven en dienen. 

We schuilen hier als het stormt in ons leven, of als de storm let-

terlijk over ons heen raast! Ik hoop dat het Gods plan is dat we hier 

blijven wonen. Ik vertrouw op Hem, en dan ben ik veilig.’

Christelle Ramilus (31) groeide samen met 4 

broers en 5 zussen op in Haïti, in het plaatsje 

Corail Jolibois. Ze maakte in 2016 de orkaan 

Matthew mee. In haar dorp bouwde de 

gemeenschap een nieuw kerkgebouw, dat 

stormen kan doorstaan.

richting te geven, steun je mensen écht. Elke 

zondag hielden we met de AMG-collega’s 

een kleine kerkdienst. Na verloop van tijd 

kwamen mensen er uit nieuwsgierigheid 

bij zitten. Langzaam maar zeker groeide de 

groep. Uiteindelijk vroeg de gemeenschap of 

de bouw van een kerk mogelijk was. Nu ko-

men op die plek elke zondag mensen in een 

eenvoudige kerk bijeen. Als je je werk doet 

vanuit je christelijke overtuiging, werkt dat 

echt iets uit bij mensen. God deed Zijn werk, 

wij waren het middel.’

TOEKOMSTBESTENDIG

Na Haiyan zijn er nieuwe stormen over de 

Filipijnen geraasd. Hector ziet de toekomst 

met vertrouwen tegemoet. ‘Na een nieuwe 

storm ben je benieuwd hoe het met de 

mensen gaat. Het was prachtig nieuws toen 

we hoorden dat de mensen de storm ‘rustig’ 

over zich heen lieten razen. De kerk was de 

centrale plek waar men elkaar ontmoette. 

Hun nieuwe huizen waren bestand tegen 

de storm. Mensen zijn weerbaar geworden, 

kunnen stormen aan in hun levens. Zo’n 

duurzame verandering hebben we natuurlijk 

altijd voor ogen gehad, maar het is prachtig 

als je ziet dat dit in je programma’s ook daad-

werkelijk gebeurt!’ 

Daniel: ‘Ik geloof dat Haïti kan veranderen in 

een land met voldoende werkgelegenheid, 

goede opleidingsmogelijkheden, een goede 

infrastructuur en een bloeiende economie. 

We zijn op de goede weg: jongeren worden 

via onze programma’s opgeleid en krijgen de 

vaardigheden mee om aan de slag te kunnen, 

als werknemer of zelfstandig ondernemer. 

God geeft ons de opdracht voor onze naas-

ten te zorgen. Dit is in Haïti de beste manier 

om aan die opdracht gehoor te geven.’   

 Hector: 'Als je je werk 
doet vanuit je christelijke 

overtuiging, werkt dat 
echt iets uit bij mensen.'   

'Ik hoop dat het Gods 
 plan is dat we hier 

blijven wonen.' 



DELEN

sterker
Een dorp

dan de storm

Dolores is een dorp in de Filipijnen dat in 2013 is verwoest door een tyfoon. Tijdens 

deze ramp raakten families hun huis en inkomen kwijt. Dit had direct gevolgen voor 

het onderwijs aan de kinderen. De kosten daarvan werden onbetaalbaar. Een stuk 

zuidelijker is, met geld uit de Noodhulpfondsen, een nieuw Dolores gebouwd. Op hun 

nieuwe plek zorgen de inwoners voor het levensonderhoud van hun families. Maar 

de situatie van 2013 beheerst nog steeds hun leven. De gemeenschap wil weerbaar 

worden om stormen in de toekomst te kunnen weerstaan. Helpt u mee?

WAT KUNT U DOEN?
Word sponsor van een kind in de 
gemeenschap van Dolores! Door uw steun, 
aan een kind en een familie, wordt de 
gemeenschap van Dolores zelfstandig. Het 
eerste jaar betaalt u € 40 per maand. Daarna 
wordt uw bijdrage jaarlijks afgebouwd. Na 
10 jaar is het dorp volledig weerbaar voor de 
toekomst. Uw bijdrage verandert het leven 
van de families in Dolores.

DOE MEE!
Sponsor een kind door de antwoordkaart 
te retourneren of meld u aan via www.
woordendaad.nl/ dolores. 

MEER WETEN?
Wilt u meer informatie over Dolores en de 
gemeenschap?

DOLORES, EEN NIEUW DORP

www.woordendaad.nl/dolores
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Contact

Sterker dan
de storm!

Een dorp

    In 10 ja 
 en an 
          Dol

Sponsor

Kind

Familie

Gemeenschap

 Plakkaart weg? Ga naar 
 www.woordendaad.nl/dolores 

In 10 jaar een zelfstandig Dolores!
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De ramp op Sulawesi kende enorme 

gevolgen: er waren 2.101 doden te 

betreuren, 1.300 mensen raakten 

vermist en 211.000 mensen ont-

heemd. Behalve hun huis raakten veel 

mensen ook nog hun inkomen kwijt. 

De oogst in het noordwesten van Su-

lawesi, dat de omgeving in belangrijke 

mate voorziet van groente en fruit, 

ging verloren. Ook het wegennet liep 

grote schade op. Gezinnen die uit-

weken naar andere regio’s werden in 

tijdelijke onderkomens opgevangen. 

De 26-jarige Septy (zie ook de ach-

terzijde van deze editie, red.) verloor 

haar huis en is nog steeds bang voor 

de zee. ‘De golven waren zo hoog als 

kokospalmen. Ik keek voor de eerste 

keer in mijn leven de dood in de ogen.’

FASE 1: DE EERSTE NOODHULP

Meteen na de ramp werd in Neder-

land gul gegeven om de mensen in 

Indonesië te helpen. Woord en Daad 

heeft in 2018 ongeveer € 500.000,- 

ontvangen om noodhulp te verlenen 

in de getroffen gebieden. Met een 

deel van dit bedrag voorzag Woord en 

Daad in de eerste behoeften, via de 

partnerorganisaties ter plaatse. 

Er werd nauw samengewerkt met 

lokale overheden om hulp op gang 

te brengen in de vorm van tijdelijk 

onderdak, schoon water, gezond-

heidszorg en distributie van voedsel 

en andere urgente goederen. 

FASE 2: HULP OP MIDDELLANGE 

TERMIJN

Woord en Daad werkt nu aan een 

projectplan voor de komende twee 

jaar, waarvoor we samenwerken met 

een christelijk netwerk van organi-

saties, bedrijven en lokale kerken. 

Dit consortium is lokaal al bezig met 

huizenbouw en watervoorziening en 

focust op 4 belangrijke aandachts-

velden. Ten eerste voorzien we in 

basisbehoeften zoals voedsel, dekens, 

hygiëne-producten, slippers en derge-

lijke. Daarnaast richten we ons op het 

op gang brengen van het community-

10 

DOOR AUKELIEN WIERENGA, COMMUNICATIESTRATEEG 

EN JACOLINE BOER, GASTREDACTEUR

DELEN

EEN OVERZICHT 
VAN DE NOODHULP 
OP SULAWESI

INDONESIË:

Eind september 2018 werden 

we opgeschrikt door het nieuws 

over de aardbeving op Sulawesi. 

Meteen daarna merkten we 

op dat mensen in Nederland 

gul gaven voor de getroffenen 

in Indonesië. Woord en Daad 

biedt samen met het Christelijk 

Noodhulpcluster noodhulp in 

de rampgebieden. In dit artikel 

vindt u een overzicht van wat we, 

dankzij uw grote betrokkenheid, 

op Sulawesi kunnen betekenen.



11

WERELDDELEN / MAART 2019

leven en de lokale economie. Ook 

bieden we psychologische hulp aan kin-

deren, vrouwen en gezinnen. Tenslotte 

geven we voedselhulp en begeleiding 

aan zwangere vrouwen en moeders met 

jonge kinderen.

Het doel van deze steun is om gemeen-

schappen in Sulawesi op te bouwen 

door weerbaarheid te vergroten, zodat 

natuurrampen in de toekomst minder 

impact zullen hebben. We combineren 

deze noodhulp met lopende ontwik-

kelingsprojecten voor waterbeheer, hui-

zenbouw en agrarische ontwikkeling. 

›  IMPRESSIE
DOOR MARLIES MORET, HOOFDREDACTEUR

Nepal: herbouwen 
na de aardbeving

Goma Devi woont in Dhobi, een dorp verscholen in de 

bergen van het Ramechhap-district in Oost-Nepal. Bij 

de aardbeving in april 2015 stortte niet alleen haar huis, 

maar ook haar hele leven in. Haar man verliet het zwaar 

beschadigde huis om bij zijn tweede vrouw te gaan 

wonen. Goma’s zonen vertrokken naar de hoofdstad Ka-

thmandu, op zoek naar werk. Goma bleef alleen achter, 

worstelend met de zichtbare en onzichtbare gevolgen 

van de aardbeving.

‘Ik voelde me nerveus, somber en alleen,’ zegt Goma. ‘Ik had het gevoel dat 
niemand me hielp.’ Meer dan twee jaar woonde ze min of meer buiten, onder een 
zeil. ‘Als het regende, kwam het water naar binnen. Het was koud. Ik droomde 
van een nieuwe plaats die ik mijn thuis zou kunnen noemen, maar ik wist niet 
wat ik moest doen.’

In Nepal werken we samen met partnerorganisaties Medair en CDS én de 

lokale gemeenschappen aan de herbouw van 312 huizen in een afgelegen 

gebied in het Ramechhap-district. 

Met dit project sluiten we aan bij het wederopbouwplan van de Nepalese 

overheid, die na de aardbeving niet alleen wilde herbouwen, maar ook 

veiliger wilde bouwen. Voor mensen zoals Goma in Dhobi was dit echter 

geen eenvoudige taak. 

‘Het proces om subsidie bij de overheid aan te vragen, was voor veel men-

sen in Dhobi lastig omdat zij niet kunnen lezen en schrijven,’ legt project-

manager Devraj Gautam uit. ‘Daarom helpen we hen met het papierwerk. 

Een andere uitdaging is dat er niet veel metselaars in het gebied over 

waren. We hebben 600 metselaars opgeleid – mannen en vrouwen – en 

coachen hen nog steeds tijdens het bouwproces, zodat we zeker weten 

dat voldaan wordt aan de bouwvoorschriften van de overheid. Daarnaast 

bouwen we met materiaal dat lokaal voorhanden is. Op deze manier wer-

ken we aan duurzame oplossingen.’

Goma woont nu in haar nieuw gebouwde huis. ‘Ik voel me veilig in mijn nieuwe 
huis en ben gelukkig,’ zegt ze. Voor Goma is haar huis niet alleen het begin van 
een nieuwe toekomst, het is ook het bewijs van wat je kunt bereiken als men-
sen samenwerken aan een doel. Want iedereen in haar dorp zorgt voor elkaar 
en heeft geleerd op elkaar te vertrouwen. 

Een huis in Bamba, middenin 

het rampgebied. Op het huis 

staat geschreven: ‘We missen 

onze huizen, die de tsunami 

meegenomen heeft.’

Hier woonde 

Goma eerst. Het nieuwe huis 

van Goma.



AFSCHEIDSSYMPOSIUM IR. JAN LOCK

Op 1 maart 2019 is het 25 jaar geleden 

dat Jan Lock aantrad als directeur bij 

Woord en Daad. In die 25 jaar heeft 

Woord en Daad onder zijn leiding een 

hele ontwikkeling doorgemaakt. 

Om onze erkentelijkheid voor Jans 

bijdrage aan onze organisatie 

te uiten, organiseert Woord 

en Daad op D.V. 22 maart 

aanstaande een afscheidssymposium. 

Daarin staan zakelijkheid (‘hoofd’) en 

bewogenheid (‘hart’) centraal. 

Het symposium is een moment om over 

en weer elkaar te bedanken voor jaren 

van samenwerking. 

Als betrokkene of oud-collega bent u 

van harte uitgenodigd! 

Meld u aan via het mailadres 

directie@woordendaad.nl. 

Hartelijk 
dank!
We willen in dit nummer van 

Werelddelen over noodhulp 

graag van de gelegenheid ge-

bruik maken om u te bedanken 

voor uw spontane en royale 

giften voor onze noodhulppro-

jecten. U kunt in dit nummer 

lezen hoe u daarmee het 

verschil maakt in het leven van 

bijvoorbeeld Goma uit Nepal, 

die na de aardbeving in 2015 

een veilig huis kreeg om in te 

wonen. Of van moeder Chris-

telle uit Haïti, die na orkaan 

Matthew vorig jaar haar leven 

weer kon oppakken. Trouwe 

donateurs: hartelijk bedankt! 
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PRIKBORDDELEN

Beklim fietsend of  
(hard)lopend de Mont 
Ventoux 

‘Sport for Others 2018 was verbin-

dend, gezellig én uitdagend. Ook in 

2019 ga ik weer mee: het laat je niet 

los. Ik wil graag een bijdrage leveren 

aan de strijd tegen kindslavernij. Het 

is de combinatie van een goed doel 

met een sportieve uitdaging, in een 

schitterende omgeving. Ga ook mee!

Inschrijven en info:

www.sportforothers.com

Arik Burghout – 
Team Altena

2E EDITIE SPORT FOR 

OTHERS 
D.V. 21 

SEPTEMBER 
2019

VRIJDAGMIDDAG 22 MAART 2019 
25 JAAR BIJ WOORD EN 

DAAD:

 ‘HOOFD EN HART’

Voor meer informatie 

verwijzen we u naar 

www.woordendaad.nl
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Bijna een kwart eeuw stond hij aan het roer van Woord en Daad. Enkele 

maanden geleden legde Jan Lock zijn functie als bestuurder neer. Hoewel 

Jan armoede, onrecht en zelfs ‘totale verwoesting’ van dichtbij zag, is 

hij onverminderd blijven geloven in de mogelijkheid van verandering. 

We vroegen hem naar zijn ervaringen en drijfveren. ‘Zelfs in de meest 

uitzichtloze situatie kun je hoop brengen.’

‘GEBROKENHEID MAG 
NOOIT HEERSEN OVER 
PERSPECTIEF’

JAN LOCK NAM AFSCHEID ALS  
BESTUURDER VAN WOORD EN DAAD:

INTERVIEW
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Je hebt 25 jaar lang bepaald geen 
negen-tot-vijfbaan gehad. Woord 
en Daad-directeur, ben je dat 
samen met je vrouw en kinderen? 
Hoewel de kinderen erg betrokken 

zijn, heb ik ze nooit met mijn werk 

belast. Ze hebben er wel veel begrip 

voor. Ze zijn opgegroeid in Papoea 

en waren daardoor eigenlijk meer 

bekend met de doelgroep dan met de 

achterban. Mijn vrouw Riek is iemand 

aan wie ik me altijd heb kunnen 

spiegelen als ik even niet wist wat ik 

ergens mee aan moest. Ze kijkt an-

ders dan ik, meer clean, en dat levert 

me vaak nieuwe inzichten op. 

Met welk gevoel deed je bij Woord 
en Daad de deur dicht?
Ik weet nog hoe ik de deur ooit 

opengedaan heb, in maart 1994. We 

waren net terug uit Papoea, en ik 

kwam in zo’n andere wereld terecht 

dat ik dacht: Jan, waar ben je aan 

begonnen. Op 31 oktober 2018 heb 

ik de deur dichtgetrokken met het 

gevoel dat het goed was. Ik laat de 

organisatie in heel veel vertrouwen 

achter. Dat voelde ik heel duidelijk 

op het moment dat ik afscheid nam 

van alle collega’s. Er staat een sterk 

team, dat vanuit onze missie doet wat 

het moet doen, in een veranderde 

context en op een manier die past bij 

deze tijd. Het is goed zo.

Rond je afscheid werd je ernstig 
ziek. Je hebt zelf wel eens de lijn 
getrokken tussen jouw ziekte en 
je werk, in de zin van: ik moet me 
realiseren dat het werk ook zonder 
mij doorgaat.
In 1985 ben ik voor het eerst erg ziek 

geweest, we woonden net een half 

jaar in Papoea. Toen heb ik ook voor 

het eerst geleerd dat het werk zonder 

mij gewoon doorgaat. Dat besef heb 

ik daarna mijn hele leven met me 

meegedragen. Rond mijn afscheid 

was ik inderdaad opnieuw ernstig 

ziek, ik ben dicht bij de dood geweest. 

Dat heeft me weer doen beseffen hoe 

relatief alles is. Die wetenschap komt 

recht uit mijn hart, ik voel het echt zo.

In 2012 schuifelde je voetje voor 
voetje achter een rollator door het 
kantoor. Hoe kijk je daarop terug?
De rollator heeft, gek genoeg, altijd 

gevoeld als een zegen. Dat komt door 

mijn kleindochter Janiek, toen net 1 

jaar. Ik kon niet meer lopen en werd 

opgenomen in het ziekenhuis. Zij was 

er toen ik de eerste stappen achter 

de rollator zette om opnieuw te leren 

lopen. Janiek hield enthousiast mijn 

rollator vast, ze vond het zo’n beleve-

nis. Daardoor was ik meteen over 

mijn weerstand heen. Het wás ook 

een zegen dat ik weer kon lopen.

Je noemt een kind: is er een 
programma in het Zuiden dat in het 
bijzonder je hart heeft?
Met onze eerste partnerorganisatie 

in Colombia bezocht ik ooit een slop-

penwijk in een grote stad, waar onze 

sponsorkinderen woonden. In deze 

zeer criminele wijk heerste volop ver-

slavingsproblematiek en waren vele 

andere problemen. De kinderen die 

er opgroeiden, waren menselijkerwijs 

gezien kansloos. Ik vond dat een heel 

heftig bezoek, één van de heftigste 

die ik heb meegemaakt. Onderwijs 

voor kinderen in achterstandssitua-

ties, dat is wel een programma waar ik 

een speciaal gevoel bij heb.

Je hebt ook verschillende 
rampgebieden bezocht. Wat heeft 
dat met je gedaan?
Ik was in Haïti en Colombia na over-

stromingen en aardbevingen, op De 

Filipijnen na de tyfoon en in Sri Lanka 

na de tsunami. Dan zie je echt de 

totale verwoesting, heel aangrijpend. 

Je ziet dan ook dat de reactie op een 

ramp overal verschillend is. Sommigen 

zijn volslagen ontredderd, anderen 

gaan meteen aan de slag. Met onze 

partnerorganisaties proberen we 

in elke situatie een vertrekpunt te 

kiezen dat past bij de context waar-

mee je ter plekke te maken hebt. Die 

context is in elk land anders. Wegen 

zoeken, daar gaat het om. En als het 

linksom niet lukt, dan rechtsom. 

Ik citeer even uit de missie van 
Woord en Daad. ‘In een gebroken 
wereld, getekend door armoede en 
onrecht...’ Wat zeggen die woorden 
jou? 
De eerste mensen zijn in overvloed 

geschapen, en armoede staat per 

definitie voor gebrek. Ook het nieuwe 

Jeruzalem wordt in de Bijbel getekend 

als een plaats van overvloed. Al heb-

ben de armen een speciale plaats in 

het Koninkrijk van God, toch gaat ar-

moede tegen de scheppingsbedoeling 

 'Ik laat de 
organisatie in heel 

veel vertrouwen 
achter. Het is  

goed zo.' 
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in. In mijn beleving horen armoede en 

gebrokenheid in deze wereld dus echt 

bij elkaar. 

Heb je een antwoord gevonden op 
die gebrokenheid? 
Geloof is een antwoord! In het geloof 

mag je onrecht overstijgen. Dat is ook 

de enige reden waarom ik me nooit 

heb laten ontmoedigen. Ik ben dank-

baar dat ik altijd genadig bewaard 

ben voor een cynische houding. 

Gebrokenheid mag nooit heersen 

over vooruitzicht. Perspectief zien 

is namelijk de enige manier om met 

gebrokenheid om te gaan.

In onze missie staat het zo: ‘We 
streven naar zichtbare tekenen van 
het komend Koninkrijk.’ Heb je daar 
in al die jaren iets van gezien? 
Dat mensen boven de gebrokenheid 

zijn uitgetild, moet een deel van de 

vreugde zijn in het Koninkrijk van 

God. De jongere die een diploma 

had behaald terwijl niemand dat voor 

mogelijk hield, en dat trots aan me 

kwam laten zien – in zo’n moment 

komt iets terug van wat God bedoeld 

heeft in de schepping. Voor mij is dat 

pure blijdschap. 

Woord en Daad richt zich op 
verbinding van de allerarmsten aan 
de maatschappij. De allerarmsten: 
welk beeld heb je daarbij? 
Ik was met een van onze partneror-

ganisaties in India in een dorp met 

dalits, onaanraakbaren, mensen die 

buiten het kastenstelsel gesloten 

zijn. Echt de armsten van de armsten. 

Zij staan voor mij symbool voor wat 

armoede uiteindelijk teweegbrengt. 

Deze mensen zijn van generatie op 

generatie weggezet en buitenge-

sloten, dat is hun in de genen gaan 

zitten. De totale apathie in hun ogen... 

Die ben ik nooit vergeten. Toch kun 

je in die volkomen uitzichtloosheid, 

vanuit Woord en daad, weer hoop 

brengen. Niet van de ene op de 

andere dag – vaak lukt dat helaas ook 

niet meer voor de ouders, maar wel 

voor een nieuwe generatie. 

Wat heb jij als mens aan deze missie 
kunnen bijdragen? 
Ik trof een Woord en Daad aan dat 

met oprechte empathie de armen in 

het vizier had, maar zakelijk dacht, 

in de geest van oprichters Gerrit 

Puttenstein, Ivo ’t Lam en dominee 

Hegger. Ik hoop van harte dat ik dat 

heb kunnen voortzetten, want ik kan 

het belang daarvan niet genoeg be-

nadrukken. Ik heb het gevoel dat ook 

doorgegeven te hebben aan de 80 

‘De zon wordt weerspiegeld in het 

gladde wateroppervlak van de rivier. 

Aan de overkant vaart een typische 

smalle Filipino-boot, die een prach-

tige V achterlaat in het water. Hector, 

directeur van partnerorganisatie AMG 

Filipijnen, wacht me aan de oever 

op. Ik zie meteen hoe de vruchtbare 

gronden worden aangetast door de 

rivier. Het is overduidelijk dat de 

gebouwde zeewering dringend nodig 

was. De huizen in het dorp zijn hoog, 

maar de palen en muren laten zien 

dat er regelmatig overstromingen zijn. 

Het dorp en de rivier strijden hier om 

hun ruimte. Eenzelfde strijdlust vind 

je ook onder de dorpelingen.

Voormalig burgemeester van Dolores, 

Emiliana Picardo Villacarrillo (78 

jaar), vertelt ons middenin het dorp 

waarom AMG in deze woongemeen-

schap het verschil maakt. Emiliana 

stelt dat mensen geneigd zijn te kijken 

naar wat van buiten komt. Wanneer 

iets fout gaat, krijgen externe facto-

ren de schuld: de rivier, de overheid, 

de wereld. AMG gaat echter uit van 

het hart. Het hart van de leiders, van 

de jeugd, van de vrouwen en de man-

nen die hier wonen. De 121 storm-

bestendige huizen zijn gebouwd door 

de bewoners zelf. Mensen die elkaar 

leerden te vertrouwen en samen 

dingen te ondernemen. “Deze nieuwe 

blauwe Tan-awan gemeenschap is van 

de mensen zelf, komt recht uit hun 

hart. Met dank aan God en dankzij de 

steun van mensen uit andere delen 

van de wereld”.’

 'In mijn beleving 
horen armoede en 
gebrokenheid in 

deze wereld echt bij 
elkaar.' 

Tijdens zijn reizen hield Jan geregeld een blog bij, waarin hij zijn ervaringen deelde. In 2016 bezocht hij op 

de Filipijnen diverse dorpen in de wederopbouwfase na tyfoon Haiyan. Over het bezoek aan de Tan-awan-

gemeenschap schreef hij:

Recht uit het hart
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mensen die bij Woord en Daad werken. 

Meevoelen, zakelijk zijn en je verant-

woordelijkheid nemen. 

Wat stemt je dankbaar?
Ik ervaar dankbaarheid aan God voor 

wat er in al die jaren plaats heeft mogen 

vinden. Dat we verschil hebben gemaakt 

in het leven van talloze mensen, van wie 

ik er velen heb ontmoet en gesproken. 

Daarnaast ben ik er heel blij om dat 

Woord en Daad, met onze trouwe 

achterban als basis, een intensieve 

samenwerking heeft met bedrijven en 

andere organisaties. Wat dat betreft zijn 

we altijd een voortrekker geweest in de 

sector. We zijn én orthodox-christelijk, 

én innovatief. Een spannende combinatie, 

maar ik merk dat er daardoor met respect 

naar ons gekeken wordt. Mijn overtuiging 

is dat wanneer je jezelf christelijk noemt, 

je de verplichting hebt om goed te zijn. 

Anders ben je geen getuigenis. 

Wanneer is voor jou ontwikkelings- 
samenwerking zinvol geweest? 
Na zo veel jaar dit werk te hebben gedaan, 

kwam ik soms in onze partnerlanden de 

volgende generatie tegen van mensen 

die eerder in onze programma’s zaten en 

die de armoede waren ontstegen. Daarbij 

zie je heel concreet hoe er verandering is 

gekomen in de levens van mensen. Hun 

manier van denken is veranderd, ze zien 

hun omgeving niet meer alleen als een 

belemmering. Als je een open mind hebt, 

verdampen er veel problemen. Zo heb ik 

trouwens ook mijn werk als directeur ge-

daan. Een open blik naar buiten en kijken 

naar wat wél kan. 

Waar komt die open houding vandaan?
Ik heb die openheid rechtstreeks van 

mijn vader meegekregen. Hij was iemand 

die altijd in mogelijkheden dacht. Mijn 

vader is heel erg een voorbeeld voor me 

geweest. 

Wat wil je graag dat mensen begrijpen 
over ontwikkelingssamenwerking?
Dat er dingen mislukken, en dat er ook 

veel goed gaat. Ik vind het belangrijk dat 

beide zijden meegenomen worden en 

mensen daarop hun mening over ontwik-

kelingssamenwerking baseren. Dat hoeft 

niet míjn mening te zijn, maar een wel-

overwogen standpunt doet recht aan alle 

mensen met en voor wie we werken.

Wat zou je tegen de achterban van 
Woord en Daad willen zeggen?
Als ik denk aan de momenten waarop ik 

de achterban van Woord en Daad ont-

moette, zie ik direct allerlei mensen voor 

me. Betrokken mensen, die ons veel ver-

trouwen gaven. Ik hoop van harte dat we 

hun vertrouwen hebben waargemaakt. 

Woord en Daad heeft in mijn beleving al-

tijd de rol van verbinder gehad tussen de 

achterban en de mensen in het Zuiden. 

We helpen het gesprek aangaan, elkaar 

open tegemoet te treden en verhalen te 

delen. Wie of waar je ook bent, je hebt 

elkaar altijd wel iets te vertellen.

'We hebben verschil          
gemaakt in de 

levens van talloze 
mensen. Daar ben ik      

dankbaar voor.' 

Dolores, het 'blauwe dorp' 

dat Jan beschreef in een 

reisverslag (zie pagina 15).

Ir. Jan Lock (1956) was van 

1994 tot en met 2018 directeur-

bestuurder van Woord en Daad. 

Daarvoor werkte hij ruim 10 jaar 

in Papoea-Nieuw-Guinea voor de 

Zending Gereformeerde Gemeen-

ten. Na een dienstverband van 

bijna 25 jaar koos Jan ervoor zijn 

functie als bestuurder bij Woord 

en Daad per 1 november jongst-

leden neer te leggen. Als adviseur 

begeleidt hij in de komende tijd 

nog een lopend traject binnen het 

partnernetwerk. De gezondheids-

problemen die in het interview 

worden genoemd betreffen het 

antisynthetasesyndroom, een 

auto-immuunziekte. 



17

DOOR AUKELIEN WIERENGA, COMMUNICATIESTRATEEG

DELEN

NOODHULP MET FOCUS 
OP WEERBAARHEID

‘WERKEN MET ÉÉN ALLESOMVATTEND SCENARIO’

Water, voedsel, medicijnen, dekens: daaraan denken we als het gaat om acute 

noodhulp in een gebied waar een ramp heeft plaatsgevonden. Na de eerste noodhulp 

wordt meteen gewerkt aan wederopbouw. Woord en Daad maakt nu nieuw beleid 

voor noodhulp, om kwetsbare regio’s weerbaarder te maken in de toekomst. 

In Shalla wordt drinkwater 
aangevoerd op ezelskarren, 

in jerrycans van 20 liter.

WERELDDELEN / MAART 2019
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Woord en Daad voerde noodhulp altijd uit met 

een Zuidelijke partner, die een plan maakt voor 

de hulp in het getroffen gebied. Kansarme en 

kwetsbare mensen kregen zo nieuwe kansen 

om hun bestaan weer op te bouwen. 

Dit werk blijven we doen met onze partners, 

maar er worden vanaf het begin meer partijen 

bij betrokken. Een heel netwerk van organisa-

ties gaat meedoen, inclusief bedrijven en over-

heden. Met dit ‘consortium’ wordt een integraal 

plan gemaakt voor noodhulp, wederopbouw én 

weerbaarheid. Binnen zo’n consortium brengen 

we veel expertise die in de regio al aanwezig is 

samen. Tineke Morren, projectleider noodhulp: 

‘We deelden vanaf het begin altijd voedsel, wa-

ter, medicijnen en dergelijke uit en in de tweede 

fase werkten we aan wederopbouw. Maar nu 

werken we met één allesomvattend scenario. 

Vanaf het begin hebben we al een resultaat op 

het oog waar ontwikkelingssamenwerking ook 

deel van uitmaakt. We proberen een resultaat 

te bereiken waarbij daarna geen hulp meer 

nodig is.’ 

WEERBAARHEID

Steeds meer mensen worden jaarlijks getrof-

fen door de gevolgen van een natuurramp. 

Vooral de arme en meest kwetsbare mensen 

hebben hieronder te lijden. Soms worden ook 

de mooie resultaten van bestaande ontwikke-

lingsprojecten door een ramp in de regio teniet 

gedaan. Daarom worden in dit soort gebieden 

‘Vorig jaar was ik met een collega op 

werkbezoek in het Shalla-gebied. Hier 

wonen echt de allerarmsten. Schoon 

drinkwater is in dit gebied heel moeilijk 

te krijgen. In een dorpje ontmoetten 

we een vrouw van een jaar of zeventig. 

Ze woonde in een kleine, ronde hut 

met een rieten dak. Ik vroeg haar waar 

ze haar drinkwater bewaarde. Ze gaf 

me een glas met een onbestemd, don-

kergrijs goedje erin. Haar drinkwater. 

In dit dorp wordt het drinkwater op 

ezelskarren aangevoerd, in jerrycans 

van 20 liter. Zo’n jerrycan met water 

kost € 1,20. Deze vrouw kon zich dit 

duidelijk niet veroorloven. 

Deze gebeurtenis raakte me diep. Ik 

dacht er weer aan toen ik bij thuis-

komst Lucas 4 las. Hierin wordt verteld 

hoe Jezus is gekomen om aan armen 

het Evangelie te verkondigen en bevrij-

ding te brengen. Dit wordt in het Oude 

Testament al voorbereid met de instel-

ling van het jubeljaar, waarin mensen 

bevrijd worden van hun schulden. Dat 

is echt sociale gerechtigheid in de Bijbel! 

In Jezus’ omwandeling op aarde gaan 

geestelijke én lichamelijke bevrijding 

vaak samen. Het Evangelie laat zich 

niet opdelen in partjes. Het gaat om 

bevrijding van zonden en ook om de 

eerste levensbehoeften van arme men-

sen! Dat is het mooie van het werk bij 

Woord en Daad, dat we vanuit de volle 

reikwijdte van het evangelie ons werk 

mogen doen. En onze missie kan niet 

zonder een beker schoon water!’

Jacob Jan Vreugdenhil, programmaleider 
Duurzaam Water

Een beker schoon water

Beker water 

van vrouw 

in Shalla.

 'Noodhulp en 
ontwikkelingssamenwerking 

worden aan elkaar gekoppeld.'   
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noodhulp en ontwikkelingssamenwerking aan elkaar 

gekoppeld. Het project steekt in met het doel om de 

hele gemeenschap beter voor te bereiden op een 

nieuwe ramp. De mensen zijn dan weerbaarder in 

allerlei opzichten: als het gaat om hun huizen, om de 

drinkwatervoorziening of om het beschermen van 

gewassen en vee. Als een meerjarig noodhulpproject 

in de regio is afgelopen, zullen de gevolgen van een 

nieuwe, vaak soortgelijke ramp veel minder groot 

zijn. De gevolgen die er toch zijn, kunnen door de 

bevolking veel beter worden opgevangen.

NOODHULP VOORAFGAAND AAN EEN RAMP

Weerbaarheid is dus een belangrijke nieuwe pijler 

onder het noodhulpbeleid. En daarbij gaan we ver. 

We starten in de toekomst ook noodhulpprojecten in 

gebieden, waar (nog) geen ramp heeft plaatsgevon-

den. Zulke regio’s zijn gevoelig voor een grootscha-

lige ramp, die de bevolking ernstig bedreigt.

Een dergelijk noodhulpproject wordt voorbereid in 

Shalla, Ethiopië. ‘Dit is echt een weerbaarheidspro-

ject,’ geeft Tineke aan. ‘Deze regio kent heel veel uit-

dagingen. Het is een enorm droog gebied. Er is geen 

directe watervoorziening, er ligt slechts een groot 

zoutmeer naast. Nergens is schoon drinkwater te 

vinden. Mensen halen het water uit de rivier en 68% 

van de bevolking heeft geen sanitaire voorzieningen. 

Hier doen we dus een duurzaam-waterproject ter 

voorkoming van een ramp. Goed drinkwater zal met-

een een positief effect hebben, maar daarnaast zijn 

er toiletten nodig en het onderhoud daarvan moet 

door de gemeenschap worden opgepakt. Dit wordt 

gecombineerd met aspecten van het noodhulppro-

gramma.’ In mei gaat ze naar het Shalla-gebied om de 

situatie te bekijken en met de partner ter plaatse te 

overleggen.

UITDAGINGEN

Goede weerbaarheid is ook afhankelijk van andere 

factoren, zoals de mentaliteit van de mensen. Het 

is belangrijk dat mensen binnen een gemeenschap 

kunnen samenwerken en initiatief nemen. Als er 

conflicten zijn, is dat een extra risicofactor. Want de 

bevolking neemt de wederopbouw ook zelf ter hand. 

Het programma van Woord en Daad zal het plaat-

selijke ondernemerschap en de economie zoveel 

mogelijk stimuleren. 

GEMEENSCHAPSOPBOUW / MENTALITEITSVERBETERING / TRAUMAVERWERKING

LEVENSONDERHOUD/
VOEDSELZEKERHEID

MILIEU/OMGEVING

WATER

HUIZENBOUW

Kwetsbare mensen zijn in 
staat om hun hele community 
weerbaar te maken bij een 
nieuwe ramp.

ACUTE 
NOODHULP

INFRASTRUCTUUR

Verschillende organisaties en instanties werken samen om met verschillende expertise een gezamenlijk doel te 
bereiken. Vanaf het begin van het project ligt de focus op weerbaarheid en duurzame oplossingen voor de lange 
termijn. Bestaande ontwikkeltrajecten en nieuwe kansen en mogelijkheden worden in het project opgenomen.

Aanvullend 
proces

Voorbeeld van een 
noodhulpproject

Voorbeeldproject Noodhulp en Weerbaarheid voor getroffen gemeenschappen 
en huishoudens na een grootschalige humanitaire ramp.

JAAR 1 JAAR 4 JAAR 5 RESULTAATJAAR 2 JAAR 3DE RAMP CONSORTIUMVORMING

Besluitvorming NGO's, bedrijven, 
overheden etc.

Noodhulp bestaat uit 3 belangrijke com-

ponenten: eerste noodhulp, wederopbouw 

& ontwikkeling en weerbaarheid. Deze 

onderdelen vinden gelijktijdig plaats. Dit is 

een vereenvoudigde voorstelling van een 

mogelijke situatie.

19



20 

DOOR TERA VOORWINDEN, VRIJWILLIG REDACTEUR

KUNT U IETS OVER UZELF VERTELLEN? 

Mijn naam is Vojo Rani Das. Samen met mijn man Swopon Das 

heb ik twee dochters en een zoon. We wonen in het dorp Ko-

morpol in het district Keshobpur. Mijn man is riksjachauffeur 

en verdient ongeveer 200 taka (ruim 2 euro, red.) per dag. Met 

dit inkomen worstelen we om rond te komen. 

KUNT U IETS VERTELLEN OVER HET KLIMAAT IN UW 

LAND? 

Tijdens de moesson hebben we zware regenval, vooral van juni 

tot augustus. Dan hebben we te maken met overstromingen 

en valt er met name in onze regio veel water. Het waterpeil 

blijft drie maanden lang te hoog en daarvan ondervinden we 

veel hinder. Wegen zijn overstroomd en veel huizen storten 

in omdat ze op klei zijn gebouwd. We kunnen in die periodes 

niet in ons dorp wonen, maar moeten verhuizen naar tijdelijke 

onderkomens in scholen. Ons huis en toilet werden de laatste 

keer zwaar getroffen. 

WAT GEBEURDE ER MET U, UW FAMILIE EN UW 

BEZITTINGEN TIJDENS DE OVERSTROMINGEN?

We hadden het erg moeilijk tijdens de moessonperiodes en 

moesten leven in een collegezaal waarin veel mensen onderdak 

zochten. Soms was er de hele dag geen eten. Overheidsinstel-

lingen en goededoelenorganisaties hielpen door rijst, water, 

suiker en medicijnen te verschaffen. Het was echter niet 

genoeg. Ook moesten we onze kippen en geiten voor een lage 

prijs verkopen, want er was geen plaats voor hen. 

HOE IS HET JULLIE GELUKT OM HET DAGELIJKS LEVEN 

WEER OP TE PAKKEN? 

Na de laatste overstroming van afgelopen jaar moesten we 

onze huizen weer opbouwen. Er is toen is een noodhulpproject 

gestart waarbij we materialen kregen om zelf ons huis weer op 

te bouwen. Ook hebben we een lening gekregen om wat kippen 

en geiten te kunnen kopen. 

ALS ZO’N RAMP WEER TOESLAAT, VERWACHT U DAT DE 

SCHADE DAN NET ZO GROOT IS ALS DEZE KEER?

We hebben nu gelukkig een sterker huis en toilet, zodat die 

bestand zijn tegen de overstromingen. We bevinden ons dus 

in betere en veiligere omstandigheden. Hierdoor hoeven we 

niet meer te verhuizen naar schuilplaatsen. Er zijn ook goede 

waterputten gemaakt, zodat we nu op elk moment veilig en 

beter water hebben. 

WAT WILT U ZEGGEN TEGEN MENSEN DIE OOK 

GETROFFEN WORDEN DOOR NATUURGEWELD?

Vertrouw op God. Hij voorziet in uw behoefte op Zijn tijd. 

Wees ook moedig, werk hard en denk na over de toekomst. 

VER WEG

OVERSTROMINGEN VER WEG EN DICHTBIJ, TOEN EN NU: 

‘HET WATER BEUKTE TEGEN DE 
DIJKEN OP EN TOEN EROVERHEEN’

Het afgelopen jaar werd Bangladesh getroffen door zware 
overstromingen. Vojo Rami Das vertelt over het verschil dat 
de steun vanuit een noodhulpproject maakt voor haar gezin. 
De problematiek van overstromingen speelt meestal ver weg, 
maar kan ook heel dichtbij komen. Zo staan de beelden van 
de Watersnoodramp op 1 februari 
1953 nog in het geheugen van de 
oudere Zeeuwen gegrift. In zijn 
appartement in Goes vertelt de 
heer M. Waterman (87) over zijn 
herinneringen aan 1953.

NAAM: VOJO RANI DAS 

WOONT IN BANGLADESH
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U HEBT DE WATERSNOODRAMP MEEGEMAAKT. WAAR 

WAS U TOEN EN WAT GEBEURDE ER?

Ik was toen 21, woonde in Waarde en leerde in Krabben-

dijke voor meester. Er stond de zaterdag ervoor een harde 

noordwesterwind met windstoten van 72 km per uur en het 

was springvloed. Dat zorgde voor grote golven. De Noordzee 

is een trechter en die liep vol. Daardoor liepen de Ooster- 

en de Westerschelde ook vol. Het water beukte tegen de 

dijken op, toen eroverheen, zodat de achterzijde van de 

dijken afbrokkelde. Uiteindelijk braken de toch al zwakke 

dijken door. Zaterdagavond ging ik slapen en werd ik om drie 

uur ’s nachts gewekt door klokgelui: gevaar! Ik sprong uit 

bed en ging direct naar de dijk. Samen met een vriend heb 

ik zandzakken gevuld om de dijken te versterken. Na een 

poosje zakte het water gelukkig, maar het gevaar was nog 

niet voorbij.

ER DREIGDEN MEER GEVAREN?

In de eerste dijk bij Waarde, de zogenoemde waker, zat een gat 

van 65 meter breed. Daardoor kwamen ook de dijkjes daarach-

ter (de slaper en de dromer) onder druk te staan. Bij de tweede 

vloed liep Waarde onder. Mensen en dieren werden naar 

Krabbendijke gebracht. Toen mijn oom en ik als laatsten het 

dorp verlieten, stroomde het water al over de weg. Wij waren 

voorlopig redelijk veilig. Totdat het ook daar te gevaarlijk werd 

en de vrouwen en kinderen naar Brabant moesten. De mannen 

bleven achter om zorg te dragen voor de dijken.

WAT MAAKTE DE MEESTE INDRUK OP U?

De huizenhoge golven die door de Schelde kolkten en over de 

kruin van de dijk sloegen. En de hulp die tijdens en na de ramp 

geboden werd. Er zijn 1.835 mensen plus 1 (een niet-geregis-

treerde, op een vlot geboren baby) verdronken. Daarnaast 

verdronken ook 35.000 dieren en raakten 750.000 mensen 

dakloos. Na de ramp bood men vanuit 64 landen hulp om de 

dijken te repareren en de immense chaos op te ruimen. De 

kerken brachten in vier maanden tijd veel geld bij elkaar. En de 

regering introduceerde het Deltaplan om herhaling van een 

ramp van zo’n omvang te voorkomen.

ZIJN WE VEILIG ACHTER DE VERHOOGDE DIJKEN?

We kunnen ons veilig wanen achter versterkte dijken en 

vanwege allerlei andere maatregelen. Natuurlijk moeten we 

waakzaam blijven. Maar de Heere regeert. Wanneer zijn we 

echt veilig? Als we de Heere Jezus kennen! Van Hem lezen we 

in de Bijbel: ‘Die Man zal zijn als een verberging tegen de wind 

en een Schuilplaats tegen de vloed’. Die bescherming hebben 

we allemaal nodig, waar op de wereld we ook wonen.

DICHTBIJ

NAAM: M. WATERMAN (87)
WOONT IN NEDERLAND 

OVERSTROMINGEN VER WEG EN DICHTBIJ, TOEN EN NU: 

‘HET WATER BEUKTE TEGEN DE 
DIJKEN OP EN TOEN EROVERHEEN’
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IN ACTIE VOOR NOODHULP!

DOOR MAARTEN VAN LIT, COMMUNICATIEMEDEWERKER

DICHTBIJ

Comité Rijssen bestaat bijna net zo 

lang als Woord en Daad zelf. Al 40 

jaar zetten vrijwilligers binnen deze 

vrijwilligersgroep zich in en voeren actie 

voor verschillende projecten. Vorig 

jaar was dat voor een noodhulpproject. 

We spraken met de voorzitter van dit 

comité, Jan Brunnekreef, en vroegen 

hem naar de acties van de vrijwilligers 

en naar de reden waarom ze hebben 

gekozen voor een noodhulpproject.

Wat de voorzitter van comité Rijssen in het dagelijks 

leven doet? Jan: ‘Sinds 2009 ben ik gepensioneerd. Toen 

ik net gestopt was met werken, deed ik veel klusjes bij 

mijn kinderen. Nu nog wel natuurlijk, maar ik heb het wel 

steeds drukker met vrijwilligerswerk. Naast mijn werk als 

voorzitter van het comité ben ik als vrijwilliger werkzaam 

op een zorgboerderij. Daar begeleid ik kinderen met een 

lichamelijke beperking. Verder ben ik als vrijwilliger actief 

in een bejaardencentrum. Soms zeg ik weleens: ik zoek 

eigenlijk nog een vrijwilliger voor bij mij thuis. Want met 

alle drukte blijven er thuis weleens klusjes liggen.’ 

VROUWENDAG

De Woord en Daad-vrijwilligersgroep in Rijssen bestaat 

uit vijf personen. Jan vertelt: ‘Zelf hoor ik bij de oudere 

garde, maar we hebben ook jongere comitéleden. Dat 

v.l.n.r. vooraan: Lenny van den Akker 

en Janneke Pluimers

v.l.n.r. achteraan Jan Brunnekreef, 

Henk Wassink en Corrie van Dalen

VRIJWILLIGERSGROEP RIJSSEN WAS IN 2018
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OOK ALS WOORD EN DAAD-VRIJWILLIGER IN ACTIE?!

Zo’n 7.500 (!) vrijwilligers zetten zich belange-

loos in om het werk van Woord en Daad mogelijk 

te maken. Woord en Daad-vrijwilligers dragen op 

allerlei mogelijke manieren bij. In dit artikel over 

het werk van comité Rijssen leest u bijvoorbeeld 

wat comitévrijwilligers doen. Daarnaast zijn 

vrijwilligers actief in de Woord en Daad-winkels, 

als verkooppunt van verschillende Woord en 

Daad-producten, als kantoorvrijwilligers of als 

vrijwilliger tijdens evenementen. Voelt u zich ook 

verbonden met het werk van Woord en Daad en 

overweegt u een deel van uw tijd beschikbaar te 

stellen?

Kijk eens op

www.woordendaad.nl/vrijwilligers
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geeft een leuke dynamiek. Ze hebben vaak erg goede 

ideeën. Zo hebben we in 2017 een vrouwendag georga-

niseerd. Daar hebben we veel energie ingestoken, maar 

het resultaat was heel geslaagd.’ 

‘We begonnen deze vrouwendag met koffie waarna 

een presentatie volgde over Woord en Daad. Verder 

werd de dag ingekleurd met een lezing over voedsel 

vanuit Bijbels perspectief en was er een rondwandeling 

door het bos onder leiding van een boswachter met 

aansluitend een high tea. Daarna konden de aanwezige 

vrouwen kiezen uit een workshop ‘kledingadvies’ of een 

workshop ‘Bijbels culinair’.’   

Comité Rijssen werkt met een jaarlijkse planning. ‘We 

collecteren in april, we verkopen postzegels en in het 

laatste kwartaal van het jaar verkopen we kerstkaar-

ten’, vertelt Jan. ‘Ook organiseren we eens per jaar een 

muziekavond.’

IN ACTIE VOOR NOODHULP

In 2018 zette het comité Rijssen zich in voor een 

noodhulpactie. Jan vertelt daarover: ‘Eerdere jaren 

kwamen we in actie voor onderwijs in Colombia en voor 

zorg voor moeder en kind in Afrika. Toen we in 2018 

nadachten over de vraag voor welk project we wilden 

werven, trok in september de tyfoon Mangkhut over de 

Filipijnen. We hebben toen besloten dat we daarvoor in 

actie wilden komen.’ 

MOOIE HERINNERING

Een mooie herinnering van Jan? ‘Samen met het Urker 

Mannenkoor hebben we een concert georganiseerd. Dat 

was echt een heel mooie avond. Maar ook de opbrengst 

was boven verwachting. Voor in het programmaboekje 

hebben we sponsors gezocht die een advertentie wilden 

plaatsen. Dat heeft € 3.200,- opgeleverd. Daarnaast 

hadden we ook een entreeprijs bepaald en werd er een 

collecte gehouden. In totaal was de netto opbrengst € 

4.600,-. We waren ervan onder de indruk!’ Jan hoopt, sa-

men met de andere vrijwilligers, nog lang door te kunnen 

gaan met dit vrijwilligerswerk: ‘We doen het met plezier, 

maar uiteindelijk doen we het niet voor onszelf.’

 'Ik zoek eigenlijk nog een 
vrijwilliger voor bij mij thuis.' 

BETROKKENHEID BIJ ONS WERK

Woord en Daad is dankbaar voor het grote aantal trouwe 

donateurs. Onder meer particulieren, bedrijven, vrijwil-

ligers, scholen, kerken en kerkelijke verenigingen zijn op 

verschillende manieren betrokken bij ons werk. Allen 

dragen we bij aan hetzelfde doel. Wat een betrokkenheid 

en verbondenheid! Met het werk van Woord en Daad en 

vooral met de mensen voor wie we ons inzetten. 

Benieuwd naar wat al deze betrokkenheid concreet 

oplevert? Lees meer over ons werk in de verkorte versie 

van het jaarverslag, opgenomen in de juni-editie van 

Werelddelen.



Ben jij weleens bang voor een aardbeving of 

overstroming? Of dat je niet meer veilig bent in je eigen 

huis door een superzware storm?

In Nederland kunnen we dat ons niet zo goed 

voorstellen, toch? In ons land komen bijna nooit 

natuurrampen voor. Dat is iets om heel dankbaar voor 

te zijn!

In landen als Haïti of de Filipijnen is dat wel een ander 

verhaal. Heftige stormen en overstromingen kunnen 

daar het leven van mensen (vooral van arme mensen) 

helemaal verwoesten. Al je spullen weggespoeld, je huis 

onbewoonbaar, zelfs mensen die verdrinken… 

Prachtig om te zien dat mensen, ook in deze moeilijke 

omstandigheden, hun vertrouwen op God blijven 

stellen. Hij is sterker dan de storm! 

Woord en Daad steunt de slachtoffers gelijk na een 

ramp met noodhulp, zoals het uitdelen van tenten, 

schoon drinkwater en dekens. Dat is heel belangrijk en 

levensreddend. 

Naast noodhulp werken we ook samen met de bevolking 

aan weerbaarheid. Zodat mensen, bijvoorbeeld door het 

bouwen van een steviger huis of door te verhuizen naar 

een veiligere plek, een volgende storm aankunnen!

  Ha jongens en meiden,  

Groetjes Janneke Witzier

Rebus
Los jij de rebus op? De oplossing kun je voor 1 mei sturen naar Wereldkids, 

Postbus 560, 4200 AN Gorinchem of kids@woordendaad.nl. Succes!

24 

mailto:kids@woordendaad.nl


25

WERELDDELEN / MAART 2019

Schippersinternaat 
op bootcamp

Afgelopen najaar heeft 

schippersinternaat Limena in 

Werkendam een sponsortocht 

en een veiling georganiseerd 

voor hun sponsorkind Abel uit 

Ethiopië. Daarnaast belegden 

de 78 kinderen en jongeren 

van het internaat zelf nog een 

avondje bootcampen. Dat alles 

leverde het prachtige bedrag 

van € 8.294,40 op. Van dit geld 

kan de nu vijfjarige Abel in 

ieder geval totdat hij 18 jaar is 

naar school. Hartelijk bedankt 

allemaal!

FIER al gelezen?

Afgelopen augus-

tus verscheen bij 

Woord en Daad 

het blad FIER, 

een magazine 

voor christelijke 

vrouwen over 

bewust leven 

en eerlijke keuzes rondom 

voedsel. In deze FIER lees je 

hoe je zó kunt omgaan met 

voedsel dat er eerlijker kansen 

ontstaan voor mensen in ar-

moede. Ook vind je een inter-

view met onze minister Carola 

Schouten. De FIER kost € 7,95 

en met je aankoop steun je het 

werk van Woord en Daad.

www.woordendaad.nl/fier. 

Hoornbeeck-studenten 
schrijven sponsorpost

Geregeld zijn vrijwilligers voor Woord en 

Daad actief om eenmalig een kaart te stu-

ren naar sponsorkinderen die nooit post 

krijgen. Een mooie aanvulling hierop: in 

december nam een docente Engels van 

het Goese Hoornbeeck College contact 

op omdat ze hier met studenten aan mee 

wilde werken. Studenten hebben daarna 

tijdens de les Engels kaarten geschreven 

naar 50 sponsorkinderen. Een erg leuk 

initiatief. Bedankt voor jullie schrijfwerk, 

Hoornbeeckers!

Meedoen als school? Neem contact met 

ons op!

ACTIE IN UITVOERING DICHTBIJ

DOOR DE REDACTIE
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Carola Schouten 
over duurzaam 
leven, eerlijk 
voedsel en geloof

Recepten voor 
kliekjesdag

Wecken met 
Teunie Luijk

Leven vanuit 
de Bron

mooi servies 
van de 
kringloop

+  Hebben bewuste keuzes zin? + Moestuinieren voor beginners + Een fabriek die mensen verder helpt  + Honing uit Uganda + (H)eerlijke chocolade 

handige 
DIY-etiketjes 
voor in je 
koelkast 

EXTRA

AAN
TAFEL!

Woord en Daad 

hecht eraan om 

op transparante 

wijze haar giften te 

verantwoorden. Dit 

overzicht geeft inzicht 

op hoofdlijnen. Hebt 

u er vragen over? 

Schroom niet en bel 

ons gerust voor meer 

informatie.

PROGRAMMA BEDRAG

Agrarische ontwikkeling 2.697.595

Algemeen 291.182

Bangladesh 25.000

Benin 263.577

Burkina Faso 163.414

Burkina Faso / Benin 22.126

Ethiopië 170.715

Guatemala 125.895

Haïti 25

Mozambique 74.080

Oeganda 661.407

Sierra Leone 745.140

Tsjaad 119.734

Zambia 35.300

Beleidsbeïnvloeding 104.431

Bangladesh 68.643

Nederland 35.789

Bewustwording 99.556

Algemeen 88.599

Nederland 10.957

Gezondheid 32.205

Algemeen 4.995

Bangladesh 21.460

Burkina Faso 200

Colombia 75

Guatemala 45

Haïti 917

India 3.878

Oeganda 75

Zambia 560

Huizenbouw 265.226

Bangladesh 265.226

Innovatie 89.664

Burkina Faso 15.831

Haïti 73.833

Job Booster & Migratie 1.551.306

Algemeen 59.691

Bangladesh 72.705

Benin 76.448

Burkina Faso 131.214

Colombia 252.676

de Filipijnen 237.560

Ethiopië 419.386

Haïti 20

India 70.227

Mozambique 17.000

Oeganda 300

Sierra Leone 50

Sri Lanka 126.549

Tsjaad 85.000

Zambia 300

Zuid-Afrika 2.180

Leveranciersrol 318.276

Algemeen 318.276

Nalatenschappen 897.737

Algemeen 897.737

Natura 28.500

Nederland 28.500

Noodhulp 1.302.872

Algemeen 62.900

Bangladesh 442.721

Burkina Faso 172

Colombia 3.604

de Filipijnen 110.002

Ethiopië 40.312

Haïti 54.743

India 2.100

Indonesië 537.559

Irak 1.168

Jemen 44.006

Nepal 120

Sierra Leone 2.404

Sri Lanka 260

Zuid-Soedan 801

Onderwijs 12.623.442

Algemeen 782.825

Bangladesh 413.383

Benin 167.219

Burkina Faso 1.616.423

Colombia 1.040.054

de Filipijnen 959.558

Ethiopië 1.412.851

Guatemala 1.965.331

Haïti 2.572.848

India 1.375.812

Nepal 9.615

Nicaragua 240

Sierra Leone 307.283

Overige inkomsten 1.926.565

Algemeen 1.884.041

Bangladesh 1.256

Benin 7.570

Burkina Faso 4.350

Burkina Faso / Benin 715

Colombia 1.103

de Filipijnen 2.143

Ethiopië 14.621

Guatemala 1.068

Haïti 4.457

India 200

Jemen 5.000

Zambia 41

Water Sanitatie Hygiëne 7.154.819

Algemeen 73.960

Bangladesh 250.737

Benin 2.589.361

Burkina Faso 257.180

Ethiopië 3.838.180

Haïti 5.698

Oeganda 139.705

EINDTOTAAL                                      29.092.194 

Giftenoverzicht tot en met vierde kwartaal 2018

http://www.woordendaad.nl/fier


Goede voorbereidingen zorgen wereldwijd voor een groots effect!

De regio Shalla in Ethiopië is een 

enorm droog gebied. Schoon 

drinkwater is heel moeilijk te 

krijgen, zeker voor de allerarmsten. 

Goed drinkwater en de aanleg 

van sanitaire voorzieningen zullen 

hier een groots effect hebben. 

In dit gebied starten we een 

project ter voorkoming van 

een ramp. Zo worden mensen 

weerbaar voor de toekomst!

Meer informatie: 

www.woordendaad.nl/

weerbaar 

Uw steun en gebed zijn blijvend nodig om mensen weerbaar te 

maken voor mogelijke rampen en direct ondersteuning te geven na 

een noodsituatie. Wilt u onze noodhulpprojecten steunen? Geef 

via www.woordendaad.nl/weerbaar of maak uw gift over via IBAN 

NL64 RABO 0385487088, onder vermelding van noodhulp en 

weerbaarheid (algemene giften) of Shalla (voor Ethiopië). 

www.woordendaad.nl/weerbaar

Een beker schoon 
water in Shalla, 
Ethiopië.

Steun en gebed

Wereldwijd neemt de hoeveelheid 
natuurrampen toe. We willen onze 
kwetsbare naaste bijstaan in nood. 
Dat doen we door na een ramp direct 
noodhulp te verlenen, maar ook door 
onze naaste voor te bereiden op 
mogelijke rampen. We doen dit via 
lokale partnerorganisaties die met 
elkaar samenwerken. Hierbij investeren 
we in Mens en mentaliteit, Omgeving en 
economie en een langetermijnaanpak.

Goede voorbereiding, 
groots effect

Noodhulp en
  Weerbaarheid

http://www.woordendaad.n/weerbaar
http://www.woordendaad.n/weerbaar
http://www.woordendaad.nl/weerbaar
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Werelddelen is bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en 
Slechtzienden gratis aan te vragen in braille, grootletter en gespro-
ken vorm. Belangstelling? Bel 0341-56 54 99 of e-mail info@cbb.nl. 

Ab schrijft al lange tijd over wat er 

in het verre buitenland gebeurt, met 

name in het Aziatische werelddeel. 

‘Als journalist probeer je wat er in de 

wereld gebeurt dichtbij te brengen 

voor lezers. Dat gaat verder dan de 

foto’s die je vluchtig op sociale media 

voorbij ziet komen: je probeert het 

altijd in een groter verband te plaat-

sen. Wat voor land is dit? Wat is de 

voorgeschiedenis? En waarom is het 

belangrijk voor ons om te weten dat 

dit speelt?’

ZELF AAN DE SLAG 

‘In mijn verslag vind ik het belangrijk 

om integer te zijn. Daarom zet ik niet 

mijn perspectief voorop in het artikel, 

maar het perspectief van de mensen 

ter plekke. Die laten we veel aan het 

woord. Wat betekent het voor hen 

om in een getroffen gebied te leven? 

Dan zie je bij slachtoffers van een 

ramp heel veel handelingsbekwaam-

heid: de moed en vaardigheden 

om zelf aan de slag te gaan met 

wederopbouw.’

VOOR VEEL VERANTWOORDELIJK

‘Als journalist en als lezer van een 

krant zie je veel leed. Je weet van 

veel dingen af. Maar veel weten 

maakt je ook voor veel verantwoor-

delijk. Als je weet dat je medemens 

het moeilijk heeft, ben je verplicht 

daar iets mee te doen, uiteraard bin-

nen je mogelijkheden. Daarom heb-

ben we bij het RD ook een jaarlijkse 

hulpactie. En soms reizen we met 

hulporganisaties mee om verslag te 

doen van een ramp, zodat onze ach-

terban zich kan laten informeren en 

een steentje kan bijdragen. We willen 

niet alleen weten wat er speelt, we 

moeten er ook wat mee.’

SAMEN VERWERKEN

‘Veel reizen zullen me bijblijven. De 

tsunami in december 2004 heeft een 

onuitwisbare indruk op me gemaakt. 

Het ene moment sta je op Schiphol, 

het volgende moment in de ellende. 

Het mooie van daar zijn is dat je 

het ook samen met de mensen daar 

verwerkt. Aan het thuisfront is het 

moeilijk uit te leggen wat het met je 

doet om zoveel leed te zien. Daarom 

ben ik blij dat ik een schrijvend 

beroep heb: daarmee kan ik het een 

plek geven.’

EENHEID

‘Het mooiste van reizen vind ik het 

ontmoeten van medechristenen. Dat 

kun je vergelijken met de ervaring 

van in het buitenland een Nederland-

se ambassade binnenlopen: je voelt 

je opeens thuis, je herkent elkaar en 

spreekt dezelfde taal. Die eenheid 

vind ik heel bijzonder.’

EEN VAN DE...
buitenlandjournalisten

'Als journalist probeer je 

 wat er in de wereld 

 gebeurt dichtbij te 

 brengen voor lezers.' 

Ab Jansen is buitenlandjournalist bij het Reformatorisch Dagblad. Het 

armoedevraagstuk kent hij van dichtbij door zijn vele reizen naar Azië en het 

Midden-Oosten. Als journalist deed Ab verslag van onder andere aardbevin-

gen in Japan, tsunami’s in Zuidoost Azië, de burgeroorlog in Ambon, modder-

stromen in De Filipijnen en nog veel meer. ‘Zoveel leed zien doet veel met je. 
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  UW STEUN VOOR NOODHULP EN WEERBAARHEID 

BLIJFT ONVERMINDERD NODIG! 
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Dit is Septy, 26 jaar. Ze woont in een tijdelijk 

onderkomen op het Indonesische eiland 

Sulawesi, samen met haar tante. Voorheen 

woonde Septy aan de kust ten oosten van 

Palu, maar haar huis is weggeslagen door 

de golven van de tsunami. ‘Ik keek voor het 

eerst van mijn leven de dood in de ogen. De 

golven waren zwart en zo hoog als kokosbo-

men. Het leek het einde van de wereld.’

GOLVEN 

ACHTER DE FOTO INDONESIË, DECEMBER 2018
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