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Werk is een belangrijk deel van het leven. In de landen waar wij werken zijn mensen vaak 
werkloos, terwijl ze veel in hun mars hebben. Woord en Daad zet via Job Booster in op 

werkgelegenheid. Jongeren met werk kunnen voor zichzelf én hun familie zorgen.
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> WOORD
DOOR DS. P. MOLENAAR, LUNTEREN

Dragen van 
vrucht
'Maar de vrucht des Geestes is liefde.'
GALATEN 5 VERS 22A.

In deze tekst wordt gesproken over de werken van 
het vlees tegenover de vrucht van de Geest. De 
‘werken van het vlees’ staan in het meervoud. In 
het woord 'duivel' zit het woord duo (twee), dat hier 
vermenigvuldiging	in	het	kwaad	aangeeft.	Het	boze	
vlees	heeft	nooit	rust,	omdat	de	boze	geen	rust	geeft.	
Het	enkelvoud	in	‘vrucht	van	de	Geest’	geeft	aan	dat	
de Heilige Geest niet verwart, zoals de duivel, maar 
rust	geeft	in	Christus.	

Deze vrucht van de Geest is zeer veelkleurig. Als de 
Heere wederbaart door Zijn Geest, dan komt dat in 
de vrucht van de liefde openbaar. Lees dat maar af in 
de natuur. Als een boom veel vrucht draagt, dan bui-
gen de takken van die boom diep door. Dat is nu ook 
het kenmerk van het geestelijk leven: de Geest maakt 
mensen	klein	en	afhankelijk.	

De	Heilige	Geest	geeft	zowel	een	gerichtheid	op	de	
Heere als een gerichtheid op de naaste. De Geest 
geeft	een	hartelijke	liefde	in	het	hart.	De	liefde	is	de	
vervulling van de wet. Door de Geest krijgen we Gods 
wet lief en krijgen we dus ook de Heere en de naasten 
lief. Alle andere kenmerken van die vrucht hangen ten 
nauwste samen met de liefde. 

Kijkt u nog eens naar die wonderlijke bloemen in 
Galaten 5: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid,	goedheid,	geloof,	zachtmoedigheid,	
matigheid.	Je	ziet	er	een	zekere	afdaling	in.	De	eerste	
kenmerken bepalen vooral de verhouding tot God, de 
middelste vooral de liefde tot de naaste en de laatste 
het beeld van de christen zelf. De enkele vrucht van 
de	Geest	geeft	dus	een	rust	en	verwondering	met	een	
uitstraling van ongekende schoonheid. 

Kent u dat leven uit de Geest met de Heere? Dan kent 
u	echte	rust	en	vrede!

Levensomstandigheden kunnen je toekomstdromen uiteen 
laten	spatten.	Dat	werd	me	opnieuw	duidelijk	door	het	ver-
haal	van	een	tienermeisje	met	wie	ik	intensief	contact	heb.	
Ik	noem	haar	hier	even	Anna.	Ik	ontmoette	haar	voor	het	
eerst	tijdens	een	vakantiebijbelweek.	Later	haalde	ik	haar	
thuis	op	voor	clubmorgens	van	de	kinderevangelisatie.

Moeder opende vaak de deur, op die momenten meestal 
onder invloed van drugs of alcohol. Anna weet niet wie haar 
vader	is,	want	haar	moeder	houdt	er	wisselende	relaties	op	
na om haar eigen problemen te vergeten. Om te overleven 
heeft	Anna	een	stevige	muur	opgetrokken,	maar	als	ik	haar	
beter leer kennen zie ik steeds meer een intelligent, zacht 
meisje, dat soms haar hart laat zien. Ze is dol op dieren en 
droomt ervan om dierenarts te worden.

Op	een	dag	wil	ik	Anna	weer	ophalen,	maar	de	deur	blijft	
dicht. De kinderen blijken uit huis te zijn geplaatst.
Na een zoektocht kom ik Anna weken later weer tegen. 
Anna	wordt	zonder	haar	halfbroertjes	en	halfzus	van	tehuis	
naar tehuis verplaatst. Soms kan ze wekenlang niet naar 
school, bijvoorbeeld omdat bepaalde papieren nog niet door 
moeder getekend zijn. Geregeld hoor ik een paar weken 
niets van haar, dan vraagt ze opeens of ik langs wil komen.

Het laatste jaar is er meer rust in haar leven gekomen. Anna 
woont in een tehuis waar ze mag blijven. Ze is van het VWO 
naar de HAVO gegaan, maar haar cijfers zijn niet denderend. 
Er is te veel gebeurd. ‘Ik wilde dierenarts worden, maar dat 
gaat me niet lukken,’ vertrouwde ze me onlangs toe. Ik pro-
beer haar te bemoedigen en zoek met haar naar mogelijkhe-
den om haar droom toch waar te maken.  

Wereldwijd zijn er heel veel jongeren met een vergelijkbaar 
verhaal. Door armoede, geweld of andere nood lopen ze 
vast in het leven. Het raakt me elke keer weer als jongeren 
in moeilijke periodes toch doorpakken en hun dromen 
nastreven.

r.molenaar@woordendaad.nl 

›  VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

Dromen en doorpakken
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DOOR RUDOLF MULDERIJ, COMMUNICATIEMEDEWERKER 
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Werk overbrugt 
kloof tussen  
rijk en arm

ENORME	ONGELIJKHEID	IN	ZUID-AFRIKA
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Zuid-Afrika: vaak genoemd als 
een land met een opkomende 
economie. Het is ook een land 
waar de verschillen tussen rijk 
en arm extreem groot zijn. Meer 
dan	de	helft	van	de	bevolking	
moet rondkomen van minder 
dan 69 euro per maand en het 
werkloosheidscijfer is hoog. 
Samen	met	partnerorganisatie	
Common Good werkt Woord en 
Daad in Kaapstad aan banen voor 
jongeren. En dat is hard nodig.

‘De nood is heel groot,’ steekt Klaas van Mill, 
directeur van Common Good, van wal. ‘De cijfers 
geven	een	beeld	van	de	problematiek	waar	het	
land mee kampt. 27 procent van de beroepsbe-
volking is werkloos, onder jongeren is dit per-
centage zelfs 58 procent. De publieke scholen en 
publieke	gezondheidszorg	functioneren	ronduit	
slecht. Privéscholen en privéklinieken doen het 
beter, maar die voorzieningen zijn alleen toegan-
kelijk voor het rijke deel van de bevolking.’ 

ECHO VAN APARTHEID
‘Zuid-Afrika bestaat uit twee werelden. Er is 
veel rijkdom en toch wonen miljoenen mensen 
in	krottenwijken	en	hebben	ze	geen	toegang	tot	
voorzieningen,’ legt Klaas uit. ‘De verdeling van 
rijkdom	gebeurt	niet	automatisch,	dat	ligt	ook	
niet in de aard van de mens.’ Daarbovenop komt 

EINDELIJK WERK 
VOOR VUYOKAZI:
‘Ik kijk nu niet meer op 
mezelf neer’

LIFESTORY:

Mogelijkheden om door te studeren 
had Vuyokazi Gweshana niet. Ze was als 
oudste kind van een alleenstaande moeder 
medeverantwoordelijk voor de inkomsten. Dat 
betekent dat er maar één optie was: werk zoeken. 
Ze verhuisde ervoor van de Oost-Kaapse stad Stutterheim 
naar Kaapstad. Maar toen ze na de geboorte van haar zoon 
terug moest naar huis, kwam ze in een diep dal terecht.

‘Twee jaar lang zat ik diep in de put,’ vertelt Vuyokazi. ‘Het lukte 
me niet om werk te vinden en daardoor was het moeilijk om 
voor mijn kind te zorgen. Ik besloot uiteindelijk om mijn geluk 
opnieuw te beproeven in Kaapstad.’ 

Na zeven maanden tevergeefs naar werk gezocht te hebben, 
klopte Vuyokazi ten einde raad aan bij Common Good om daar 
een cursus te volgen, waarmee ze klaargestoomd zou worden 
voor de arbeidsmarkt. Het bracht haar meteen veel meer dan 
dat: ‘Toen ik binnenstapte, voelde ik de warmte en liefde van 
de mensen. Op de cursus leerde ik over wie ik ben in Christus, 
ongeacht	de	situatie	waarin	ik	me	bevind.’	

Na diverse gesprekken met de pastor besloot Vuyokazi zich aan 
te sluiten bij Common Ground Church. ‘Deze kerk bemoe-
digt me enorm, mensen zijn bereid om voor elkaar te bidden 
en elkaar te helpen.’ In november gebeurde dat waarop ze 
nauwelijks meer had durven hopen: Vuyokazi wordt door een 
vijfsterrenhotel in Kaapstad als huishoudelijk medewerker aan-
genomen. ‘Ik werd gekozen uit een groep mensen. Op de cursus 
had ik geleerd hoe ik mijzelf kon presenteren. Vroeger wist ik 
niets van het hotelwezen, maar ook daarover had ik geleerd op 
de cursus. Ik wist hoe ik een kamer in orde kan maken en gasten 
kan ontvangen.’ 

Na een voorlopig contract van zes maanden bood het hotel – 
onder de indruk van haar werkhouding – Vuyokazi een vast 
contract aan. ‘Ik zou nooit voor deze kans zijn gegaan zonder 
het zelfvertrouwen dat ik had opgebouwd door de cursus,’ 
vertelt ze. ‘Ik kijk ook niet meer op mezelf neer en voel me zo 
opgelucht dat ik mijn familie nu kan helpen.’

DOOR TERA VOORWINDEN, 
VRIJWILLIG REDACTEUR



de erfenis uit het verleden, of zoals 
Klaas het verwoordt: ‘De echo van de 
apartheid dendert nog na.’ Klaas: ‘Toen 
het ANC in 1994 aan de macht kwam, 
was het land failliet. Na enkele jaren van 
groei is de economie de afgelopen jaren 
in het slop geraakt. Miljoenen Zim-
babwanen	zijn	de	nog	slechtere	situatie	
in hun thuisland ontvlucht en hopen op 
een betere toekomst in Zuid-Afrika, wat 
de druk op de arbeidsmarkt opvoert. Tel 
daar	corruptie	op	vele	niveaus	bij	op	en	
het wordt duidelijk dat de problemen in 
het land enorm zijn.’

1.000 CURSISTEN PER JAAR
Common Good is opgezet door de Com-
mon Ground Church in Kaapstad. Tien 
jaar geleden zag deze kerk de nood en 
besloot een voortrekkersrol te nemen. 
Niet alleen door mensen uit de armoede 
te helpen, maar ook door andere kerken 
bewust te maken van het onrecht dat 
de ongelijkheid in de samenleving in 
stand houdt. ‘De rol van de kerk is 
heel groot. Er is veel te doen, maar de 
overheid	heeft	de	financiële	middelen	
niet.’	Momenteel	telt	de	organisatie	zo’n	
60 personeelsleden en volgen jaarlijks 
tussen de 700 en 1.000 mensen in de 
townships (sloppenwijken) een opleiding 
van The Zanokhanyo Network, één van 
de	initiatieven	van	Common	Good.	Ruim	
70 procent van de cursisten vindt een 
baan of gaat verder studeren. ‘We zijn 
heel dankbaar voor het partnerschap 
met Woord en Daad,’ vertelt Klaas. ‘Zij 
doorziet	de	onderliggende	problematiek	
in het land en via de Job Booster-aanpak 
kunnen we het verschil maken.’
Klaas woonde jaren in Europa en het 
laatst in Genève, waar hij leiding gaf 
bij	een	multinational.	Later	ging	hij	aan	
de	slag	voor	een	noodhulporganisatie	
waarvoor hij in Zuid-Soedan woonde.  

‘In Zuid-Soedan is iedereen arm, in 
Nederland is er een grote middenklasse, 
maar nergens zijn de verschillen tussen 
rijk en arm zo groot als in Zuid-Afrika. 
Het is mooi dat we in onze directe om-
geving het verschil kunnen maken.’ 

TOERISME, RETAIL EN CALLCENTERS
Dankzij een onderzoek naar de arbeids-
markt in Zuid-Afrika, dat mede mogelijk 
gemaakt werd door Woord en Daad, 
werden	drie	sectoren	geïdentificeerd	
met	de	meeste	potentie:	toerisme,	
detailhandel en callcenters. ‘Vooral in 
het toerisme zijn veel banen op een 
startersniveau. We hebben een netwerk 
van	dertig	bedrijven	in	deze	sector,	waar	
onze studenten aan de slag kunnen.’ Het 
toerisme is goed voor bijna 3 procent 
van de Zuid-Afrikaanse economie. Deze 
sector biedt meer banen dan de mijn-
bouw. Ook de retail en de callcenters 
zijn	groeimarkten.	‘Arbeid	is	nog	relatief	
goedkoop en er komen steeds meer call-
centers naar Zuid-Afrika, dat is echt een 
groeimarkt.’ Het lesprogramma voor de 
callcenterbanen wordt nog ontwikkeld.

IDENTITEIT VINDEN
Waar	andere	opleidingsinstituten	bij-
voorbeeld een middelbareschooldiplo-
ma als instapeis hebben, staat de cursus 
van Common Good open voor iedereen. 
De studenten krijgen een cursus om 
zich voor te bereiden op het werk. Veel 
studenten groeien op in de townships en 
leven	in	moeilijke	situaties:	vaderfiguren	
ontbreken en veel vrouwen en meisjes 
krijgen te maken met een vorm van mis-
bruik. ‘De eerste dagen focussen we op 
het	vinden	van	je	eigen	identiteit.	Daarin	
staat het geloof centraal,’ legt Klaas uit. 
‘We	leren	hen	dat	ze	hun	identiteit	niet	
vinden in geld of een baan.’
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Klaas van Mill

‘In Zuid-Soedan is iedereen arm, in 

Nederland is er een grote middenklasse, 

maar nergens zijn de verschillen tussen rijk 

en arm zo groot als in Zuid-Afrika.' 
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Meer weten?
www.woordendaad.nl/kansrijkwerk

SOFT SKILLS
Na deze dagen, waarin de focus ligt op de 
identiteit	van	de	jongeren,	start	de	training	in	
aanvullende	compententies.	Daarin	draait	het	
om christelijke normen en waarden, maar ook 
om vragen als: Hoe schrijf ik een sollicita-
tiebrief?	Hoe	stel	ik	een	cv	op?	Hoe	gedraag	
ik me op mijn werk? E-mail en internet zijn 
tegenwoordig belangrijke factoren bij het vin-
den van een baan. In de townships ontbreekt 
het vaak aan toegang tot deze digitale com-
municatiemiddelen.	Met	de	training	krijgen	
studenten deze toegang wel, want je moet 
‘connected zijn.’

Daarnaast richt de training zich ook op 
het houden van een baan. ‘Vaak zie je dat 
werknemers die een aantal keren te laat 
komen, zelf besluiten om niet meer te komen 
opdagen. Dat doen ze omdat ze bang zijn om 
ontslagen te worden,’ illustreert Klaas. Dat de 
werknemer	te	laat	kwam	met	een	legitieme	
reden, zoals een staking van het openbaar 
vervoer, wordt niet aan de werkgever verteld. 
‘Werknemers zijn bang om ontslagen te wor-
den. Er zit nog veel scheef in de verhouding 
werknemer-werkgever.’

De	aanvullende	competenties	vormen	het	
belangrijkste onderdeel van de cursus. ‘Deze 
zogenaamde soft skills zijn het belangrijkste. 

Als we werkgevers vragen wat ze belangrijk 
vinden, antwoorden ze: de beroepsgerichte 
competenties,	zoals	het	bedienen	van	een	
machine, kunnen we onze medewerkers 
leren, maar het zijn de soft skills waarbij het 
vaak misgaat. Als dát goed gaat, dan komt het 
sowieso goed met een werknemer.’ 
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 'Het is mooi dat we in 
onze directe omgeving het 
verschil kunnen maken.’ 

Vuyokazi (links) met 

twee medestudenten.



DELEN

Werk is een belangrijk deel van ons leven. In 
de landen waar wij werken zijn mensen vaak 
werkloos, terwijl ze veel in hun mars hebben. 
Woord en Daad zet in op werkgelegenheid. 
Want jongeren met werk kunnen voor 
zichzelf én hun familie zorgen.

Werk en 
inkomen 
voor nieuw perspectief!

#KANSRIJKWERK

‘Dankzij een opleiding 
kan ik straks mijn 
eigen atelier openen. 
Door te werken kan ik 
onafhankelijk	zijn	van	
anderen en zelfs voor 
anderen	zorgen!’

Gondé 
Foüdatou  
(19, Burkina Faso)

8 
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Woord en Daad wil tussen nu en 2021 100.000 
jongeren naar een baan begeleiden. Want een baan 
maakt	een	wereld	van	verschil.	Meer	informatie	en	
de mogelijkheid online te doneren voor Kansrijk werk 
vindt u op www.woordendaad.nl/kansrijkwerk.

Doneer direct online:  
www.woordendaad.nl/kansrijkwerk

Of maak uw gift over naar  
NL64 RABO 0385 4870 88  

o.v.v. ‘Kansrijk werk’.

	‘Via	Conviventia	(part-
nerorganisatie	van	
Woord en Daad) kreeg 
ik een baan na mijn 
opleiding. Die baan is 
een grote zegen voor 
ons, want daardoor kan 
ik mijn moeder ook steunen. 
Terugkijkend ben ik trots op waar 
ik nu sta en zie ik Gods genade en Zijn kracht in 
ons leven.’

Keila Garcia Castro  
(18, Colombia)

‘Wat ik heb geleerd, 
is om nederig te zijn 
en respect te hebben 
voor anderen, zoals 

collega’s, 
oude-

ren en 
leidinggeven-
den.	Dat	is	essentieel	in	mijn	
werk als klantadviseur bij een 
bouwmarkt.’

Jhan Denver Vega  
(21, Filipijnen)

9

Draag bij aan 
kansrijk werk!

http://www.woordendaad.nl/kansrijkwerk
http://www.woordendaad.nl/fair
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Het begon allemaal in 2016. Projectlei-
der Cees Oosterhuis: ‘Er was toen bij 
de EU een fonds beschikbaar waar onze 
Job Booster-programma’s heel goed 
bij pasten. We hebben een voorstel 
ingediend dat werd geaccepteerd door 
het EU-kantoor in Ndjamena. Brussel 
besliste echter anders en keurde het 
voorstel af. Tsjaad is een heel arm land, 
waar	nog	weinig	organisaties	bezig	zijn	
met werkgelegenheid onder jongeren. 
Wij hadden er inmiddels goede contac-
ten en er was een raamwerk voor een 
plan; reden genoeg om verder te gaan.’ 

INSPELEN OP BEHOEFTEN
Makkelijk is het niet in dit arme land, 
maar wél nodig. In samenwerking 

met	de	lokale	jongerenorganisaties	
GEN	ABCD	(Generation	Anybody	
Can Dream) en Sajed willen we 
jongeren zodanig voorbereiden op de 
arbeidsmarkt dat ze een eigen bedrijf 
kunnen starten of ergens werknemer 
worden. Cees: ‘We richten ons hierbij 
eerst	op	jongeren	die	gemotiveerd	
zijn om te werken en alleen een 
steuntje in de rug nodig hebben: zij 
hebben	zelf	veel	ideeën.	Met	training	
in aanvullende vaardigheden nemen 
hun kansen op het vinden van werk 
direct toe. Uitgangspunt is de lokale 
arbeidsmarkt, jongeren opleiden tot 
werknemers	waar	bedrijven	behoefte	
aan hebben. Daar willen we op 
inspelen.’ 

ZOEKTOCHT NAAR WERK
We vroegen Hyacinthe Ndjolenodji 
[zie ook de column, red.], oprichter van 
jongerenorgansatie	Sajed	en	tevens	
projectleider van Job Booster in Tsjaad, 
wat we hierin concreet voor Tsjadische 
jongeren kunnen betekenen. Hyacin-
the: ‘Jongeren die zijn afgestudeerd 
aan de universiteit of vakschool én 
jonge ondernemers sluiten zich bij deze 
jongerenorganisaties	aan.	Sajed	steunt	
ze in hun zoektocht naar werk door hun 
loopbaancoaching en diverse trainingen 
aan te bieden. Ook helpt Sajed ze de 
weg	te	vinden	bij	overheidsinstanties,	
waar subsidies gegeven worden om 
een eigen bedrijf op te richten. Op dit 
moment hebben we ruim 150 leden; 

10 

In Tsjaad zijn armoede en (jeugd)werkloosheid twee grote uitdagingen. 68% van 
de	bevolking	is	jonger	dan	24	jaar,	de	perspectieven	zijn	mager.	Met	het	project	
Job	Booster	treft	Woord	en	Daad	voorbereidingen	om	te	werken	aan	banen	voor	
jongeren	in	dit	Afrikaanse	land	–	zowel	in	steden	als	in	plattelandsgebieden.

DELEN

TSJAAD: ‘AANSLUITEN BIJ 
KANSEN VOOR JONGEREN’

DOOR MARLIES MORET, HOOFDREDACTEUR EN 

TERA VOORWTINDEN, VRIJWILLIG REDACTEUR
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een derde daarvan is ondernemer. De 
doelstelling van Sajed sluit daarmee 
mooi aan bij de doelstellingen van Job 
Booster, waar vervolgens ook daadwer-
kelijk bemiddeld wordt tussen werkge-
vers en werknemers.’

VOORBEREIDEN
Het	project	is	nog	in	de	opstartfase.	
Cees Oosterhuis over de voorberei-
dingen: ‘Het is de bedoeling dat Job 
Booster een social enterprise wordt, die 
zichzelf op den duur bedruipt. Daarvoor 
werd Job Booster eerst in Nederland 
ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel; de documenten werden door 
een	gecertificeerd	bureau	in	het	Frans	
vertaald zodat Job Booster in Tsjaad 
geregistreerd kan worden. Ook zijn we 
bezig met een voorbereidende markt-
studie. Maar als we één les hebben ge-
leerd bij de Job Booster-programma’s is 
het dat een goede voorbereiding vooraf 
belangrijk is. Daar zullen we uiteindelijk 
méér jongeren mee aan werk helpen.’

›  COLUMN
DOOR HYACINTHE NDOLENODJI, PROJECTMANAGER JOB BOOSTER TSJAAD

Kansen op werk 
vergroten
Een paar jaar geleden studeerde ik af en ging ik 
op zoek naar een baan. Ik klopte aan bij bijna alle 
deuren die ik kon bedenken, maar ik vond geen 
werk.	Pas	veel	later	besefte	ik	wat	de	reden	was.	
Het	ontbrak	me	aan	aanvullende	competenties:	
ik	werd	niet	uitgenodigd	voor	sollicitatiegesprek-
ken	omdat	mijn	cv	en	sollicitatiebrieven	niet	goed	waren.	Of	ik	kon	
werkgevers	er	tijdens	een	sollicitatiegesprek	niet	van	overtuigen	dat	
het een goed idee was om mij, een afgestudeerde zonder ervaring, 
aan te nemen. 

Je zou denken dat een opleiding voor jongeren de deur opent naar 
een	baan.	Helaas	is	dat	dus	niet	altijd	het	geval	en	zeker	niet	in	
Tsjaad. Ook jongeren met een beroepsopleiding kunnen hier vaak 
moeilijk een baan krijgen. Hoewel er natuurlijk meer beperkende fac-
toren zijn, geloof ik dat de reden vaak is dat het deze jongeren aan 
aanvullende	vaardigheden	ontbreekt.	Net	als	destijds	bij	mijzelf.

Ik	doel	dan	op	de	soft	skills:	competenties	die	nodig	zijn	om	te	kunnen	
functioneren	in	een	werkomgeving,	maar	die	niet	specifiek	met	je	be-
roep te maken hebben. Je kunt bijvoorbeeld denken aan zelfvertrou-
wen,	teamgeest,	motivatie,	creativiteit	en	communicatieve	vaardig-
heden. Met Job Booster in Tsjaad willen we de kansen van jongeren 
op werk vergroten door deze vaardigheden te trainen.

Toen ik zelf inzicht kreeg in welke vaardigheden bij mij ontbraken, 
besefte	ik	ook	dat	ik	anderen	wilde	coachen	in	hun	zoektocht	naar	
een	baan.	Ik	werd	zelfstandig	ondernemer	en	richtte	een	jongerenor-
ganisatie	op.	Nu	ondersteun	ik	andere	jongeren	bij	het	vinden	van	een	
baan. Jongeren die me aan mijzelf doen denken, omdat ze een verge-
lijkbare achtergrond hebben. Mijn werk om jongeren te helpen bij het 
vinden	van	een	baan,	geeft	me	veel	voldoening.	Voor	mij	gaat	het	ook	
dieper dan dat: het is een manier om gehoor te geven aan Gods gebod 
mijn naasten lief te hebben.

Het	blijft	een	uitdaging	om	een	groter	aantal	Tsjadische	jongeren	te	
helpen werk te vinden. Maar in een context van grote armoede, zoals 
in Tsjaad, is er niets belangrijker dan werk. Met werk kun je armoede 
én de onderliggende oorzaken van armoede aanpakken. Ik zie elke 
keer weer hoe daarmee de levensomstandigheden van gezinnen 
duurzaam	worden	verbeterd.	Dat	is	mooi	om	te	zien!
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PRIKBORDDELEN

Verjaardags- 
cadeau met 
impact
Hoopt u binnenkort uw verjaardag 
te	vieren	maar	heeft	u	nog	geen	
verlanglijstje? Via Facebook kunt u 
eenvoudig en snel een inzameling 
starten voor Woord en Daad. Uw 
familieleden en vrienden doneren 
online en het bedrag komt bij de 
projecten van Woord en Daad 
terecht. Een verjaardagscadeau met 
impact	voor	mensen	ver	weg!	

Ga naar www.facebook.com/fund/
woordendaad.

Nieuw 
jasje voor 
Grenzeloos!
Over een aantal weken 
verschijnt ons jongeren-
blad Grenzeloos in een 
heel nieuw jasje.
We brengen thema’s die ons werk raken dichtbij voor jon-
geren tussen 12 en 16 jaar. Lees bijvoorbeeld het verhaal 
van jongeren die met ons mee zijn gereisd naar een project. 
Het	eerste	nummer	gaat	over	(eerlijke)	kleding!

Wil je ook een abonnement? Meld je aan via  
www.woordendaad.nl/grenzeloos en jij krijgt  
onze	nieuwe	Grenzeloos	op	de	mat!

VOLG ONS OP 
SOCIAL MEDIA! 

Sportieve actie 
Geregeld	organiseren	mensen	een	stoere	actie	voor	
een project van Woord en Daad. Zoals deze vijf 
sportieve	heren	(Arik	en	Adri	Burghout,	Bert	den	
Hartog, Leendert van der Lugt en Lean de Ruiter), die 
een	estafetteloop	van	maar	liefst	150	kilometer	willen	
afleggen	van	de	Haïtiaanse	ambassade	in	Brussel	
naar het Woord en Daad-kantoor in Gorinchem. De 
opbrengst via sponsoring is bestemd voor het project 
tegen	kindslavernij	in	Haïti.
Hun inzet belonen met een sponsorbedrag? Dat wordt 
gewaardeerd!	

www.sportforothers.com

http://www.facebook.com/fund/woordendaad
http://www.facebook.com/fund/woordendaad
http://www.woordendaad.nl/grenzeloos
http://www.sportforothers.com
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DELEN

STEVIGE UITDAGINGEN 
BIJ WERKGELEGENHEIDS-
PROJECTEN

TWEE JOB BOOSTER- PROJECTLEIDERS AAN HET WOORD 

We	zetten	ons	in	voor	werkgelegenheid	in	meer	dan	tien	
landen. Dat brengt op iedere plek zo z’n uitdagingen met 
zich mee. We vroegen twee collega’s naar hun ervaringen in 
verschillende landen, Bangladesh en Burkina Faso.

DOOR REINKE OORBEEK, REDACTEUR
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KUN JE KORT OMSCHRIJVEN WAT 
WE DOEN IN HET LAND WAAR JIJ 
PROJECTLEIDER BENT? 
Cees: ‘Burkina Faso is een arm land. 
De	laatste	tijd	is	het	er	onrustig.	Voor	
jongeren	kan	een	hopeloze	situatie	
aanleiding zijn om op andere manie-
ren ‘aan de slag’ te gaan dan wij graag 
zien.	Daarom	zetten	wij	ons	in	voor	

perspectief	voor	deze	doelgroep,	door	
het bemiddelen tussen jongeren en po-
tentiële	werkgevers.	Als	bij	die	bemid-
deling nog training nodig blijkt, bieden 
we die aan via één van de vakscholen in 
ons netwerk.’

André: ‘Toen ik in Bangladesh was, zag 
ik armoedige leefomstandigheden. 
Per jaar komen er hier zo’n 2,2 miljoen 
jongeren bij op de arbeidsmarkt, op 
zoek naar een baan. We hebben veel 

ervaring met vakonderwijs via onze 
partner CSS, maar zó veel jongeren die 
een	baan	zoeken:	dat	zette	ons	aan	het	
denken. Kunnen we niet meer doen 
dan enkele honderden jongeren per 
jaar aan het werk helpen?’

DE MARKTGERICHTE JOB 
BOOSTER-AANPAK: HOE GAAT DAT 
IN Z’N WERK?
Cees: ‘We kenden al verschillende 
vakscholen en bedrijven in Burkina 
Faso. Ook hier vroegen we ons af: 
kunnen we niet meer doen? We zijn 
op zoek gegaan naar meer partners en 
bedrijven die jongeren willen plaatsen, 
ook als ze uit een kansarme omgeving 
komen. Dat is echt anders dan jonge-
ren opleiden en hopen dat ze een baan 
vinden. We kregen een subsidie van 
een groot fonds uit Noorwegen, waar-
door we in één keer een team mensen 
konden aannemen in Burkina Faso. 
We zijn nu ruim een jaar met elkaar 
aan	het	werk	en	dat	gaat	heel	goed!	
We hebben in 2018 al meer jonge-
ren aan het werk gekregen dan in de 
voorgaande jaren. In 2019 gaan we 
waarschijnlijk over het aantal van 2018 
heen.’

André: ‘Vanuit het project in Burkina 
Faso kijken we af bij het project in Ban-
gladesh. We zijn nu in de verkennende 
fase waarin we ook in Bangladesh zo’n 
kring van partners willen samenstellen. 

'In 2018 hebben we al 
meer jongeren aan het 
werk gekregen dan in de 

voorgaande jaren.' '

André Harkes is projectleider 

van Job Booster Bangladesh. 

Het Job Booster-project in 

Bangladesh staat nog in de 

kinderschoenen.

Cees Oosterhuis is 

projectleider van Job 

Booster Burkina Faso. 

In Burkina Faso draait 

het Job Booster-project 

ruim een jaar succesvol.

Als voor jongeren 

aanvullende training 

nodig blijkt, dan bieden 

we die aan via één van de 

vakscholen.
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Gedeelde waarden zijn daarbij belangrijk, want 
we trainen jongeren ook in aanvullende com-
petenties,	waarin	de	identiteit	naar	voren	komt.	
Samen met de partners kijken we naar de kansen 
die het land biedt. Toerisme is bijvoorbeeld in 
opkomst. We kijken niet alleen naar waar de 
meeste jongeren werk kunnen vinden, maar ook 
of dat past bij wat we willen bereiken. Dat levert 
wel stevige dilemma’s op: ga je alleen voor een 
baan en inkomen voor een jongere of houd je een 
bepaalde standaard aan voordat je iemand aan 
een werkgever koppelt? Waarmee is iemand echt 
geholpen?’
 
WELKE UITDAGINGEN ZIE JE VOOR DE 
KOMENDE TWAALF MAANDEN?
Cees: ‘De uitdaging die André noemt, hebben we 
ook in Burkina Faso. Wanneer is een baan een eer-
lijke	baan?	We	hebben	afgelopen	jaar	een	relatie	
opgebouwd met verschillende werkgevers, onder 
andere een openbaarvervoersbedrijf, verschil-
lende mijnbouwbedrijven en een teeltbedrijf. Zij 
hebben	regelmatig	nieuwe	werknemers	nodig	met	
de juiste vaardigheden, waarin Job Booster kan 
voorzien.	Door	de	relatie	kunnen	we	het	gesprek	
voeren over salaris en werkomstandigheden. Zo 
zorgen we er niet alleen voor dat jongeren een 
inkomen kunnen gaan verdienen, maar ook dat dat 
onder gezonde voorwaarden gebeurt. Een grote 
pre die we hebben, is dat de overheid van Burkina 
Faso onze aanpak bijzonder waardeert. Daardoor 
hebben we goede ingangen bij bedrijven. Samen-
werken met de overheid opent veel deuren.’ 

André: ‘We zoeken in Bangladesh naar hoe we 
het meest voor het land en de jongeren kunnen 
betekenen. Zijn er regio’s waar nog helemaal niets 
is	voor	jongeren,	zogenaamde	‘witte	vlekken’?	Die	
kunnen	geografisch	bepaald	zijn,	maar	ook	betrek-
king hebben op een bepaalde sector. Ik geloof erin 
dat	Job	Booster	zo’n	witte	vlek	aanpakt,	namelijk	
de koppeling van kansarme jongeren aan werk.’

'Een baan voor jongeren onder 
gezonde voowaarden.' 

'Ik hoop later anderen een 
werkplek te kunnen bieden 
in mijn eigen bedrijf.' 

LIFESTORY:

‘Mijn school heb ik nooit afgemaakt, omdat er niet 
genoeg geld voor was. Twee jaar geleden hoorde ik 
via	via	over	het	Hope	Technical	Institute,	waar	de	
kosten voor technische opleidingen lager zijn dan bij 
andere	instituten.	Ik	werd	er	toegelaten	en	volgde	een	
cursus	voor	monteur	Koeltechniek	&	Airconditioning.	
Ook kreeg ik les in extra vaardigheden, zodat ik de 
juiste werkhouding ontwikkelde en bijvoorbeeld 
leerde	sollicitatiegesprekken	te	voeren.	Bij	Hope	
was ook veel kennis over de arbeidsmarkt. Ik had na 
mijn opleiding al snel een baan gevonden, waar ik 
ontzettend	blij	mee	ben.

Mijn vader was eerst de enige kostwinner in ons 
gezin. Nu betaal ik uiteraard ook mee, dat doe ik met 
liefde. Mijn vader weet dat het mijn droom is om ooit 
een eigen bedrijf te starten. Ik weet dat hij me hier 
graag	financieel	bij	wil	helpen,	maar	ik	wil	dat	echt	
op eigen kracht doen. Daarom zet ik maandelijks een 
bedrag opzij. Ik hoop later anderen een werkplek te 
kunnen bieden in mijn eigen bedrijf. Jongens zoals ik, 
die	hard	willen	werken	voor	een	betere	toekomst!’

Nilkontho (19) uit Khulna, Bangladesh

'Ik heb na mijn opleiding bij 
Hope Technical Institute snel 

een baan gevonden.' 
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DOOR NIENKE FREIJE, GASTREDACTEUR

VER WEG

DOCENTEN MET PASSIE V OOR VERPLEEGKUNDE 

 IN NEDERLAND EN COLOMBIA

NAAM: TOMÁS JOSÉ BUSTILLO MOLINAES (31) 

WOONT IN COLOMBIA

KUN JE IETS OVER JEZELF VERTELLEN? 
Met mijn familie woon ik in een stad aan de kust van Co-
lombia. Wij hebben een veilig en stabiel bestaan omdat mijn 
vrouw en ik beiden een goede baan hebben. Hierdoor kunnen 
wij,	ondanks	de	economische	situatie	in	Colombia,	voorzien	
in	onze	basisbehoeften.	God	is	goed	en	Hij	zorgt	voor	ons.

WAAR WERK JE? 
Ik	werk	als	instructeur	op	een	school	van	Conviventia	in	mijn	
woonplaats.	Deze	school	is	een	partnerorganisatie	van	Woord	
en Daad. Ik geef jongeren les op het gebied van ethiek, waar-
den en principes. Jongeren gaan bijvoorbeeld aan de slag met 
het verduurzamen van projecten om ze minder milieubelas-
tend te maken. Door het onderwijs dat de jongeren ontvan-
gen, worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 

WAT IS DE KRACHT VAN ONDERWIJS IN COLOMBIA?
Onderwijs is zonder twijfel de stuwende kracht voor de ont-
wikkeling van mensen en gemeenschappen. Mensen ontwik-
kelen hun sociale vaardigheden en daarnaast zorgt onderwijs 
voor een verbeterde kwaliteit van leven. 

KUN JE UITLEGGEN WAAROM ONDERWIJS ZO 
BELANGRIJK IS IN COLOMBIA? 
Colombia	is	na	een	lang	intern	conflict	in	een	overgangsfase	
gekomen. Deze overgangsfase kan leiden tot een duurzame 
en stabiele vrede. Ik denk dat dit onder andere door middel 
van onderwijs bereikt wordt. Onderwijs leert studenten hoe 
zij	een	positieve	impact	kunnen	hebben	in	Colombia.	Door	

nieuwe	vaardigheden,	maar	ook	door	een	positieve	houding	
te ontwikkelen. 

WAT IS JE MENING OVER HET ONDERWIJS IN 
COLOMBIA? 
Het onderwijssysteem is volop in ontwikkeling. We gaan over 
naar nieuwe onderwijsmodellen, waarbij leren door ervaring 
centraal	staat.	Desondanks	heeft	Colombia	nog	wel	een	lange	
weg te gaan voor verbetering van het onderwijs.

KUN JE IETS VERTELLEN OVER HET VERBAND TUSSEN 
ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT? 
Over het algemeen is er een kloof tussen wat jongeren op de 
middelbare school leren en wat de arbeidsmarkt aanbiedt. De 
opleidingen op de school waar ik werk sluiten echter wel aan 
op de arbeidsmarkt. Wij houden rekening met wat bedrijven 
nodig hebben en baseren daarop onze opleidingen. Dat ver-
hoogt de kans dat jongeren daadwerkelijk een baan vinden 
aanzienlijk.

WAT HEEFT COLOMBIA NODIG OM HET ONDERWIJS 
VERDER TE VERBETEREN? 
Het zou mooi zijn als technologie een nog grotere rol gaat 
spelen in het onderwijs, omdat dit voor werkgevers ook een 
belangrijk thema is. Op dit moment hebben de docenten 
nog	niet	altijd	de	juiste	vaardigheden	en	kennis	om	dit	aan	
studenten te leren. Daarnaast hoop ik dat studenten, nadat zij 
klaar zijn met hun studie, de opgedane kennis en vaardighe-
den	zullen	inzetten	voor	een	veilig	en	stabiel	Colombia.	
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DICHTBIJ

DOCENTEN MET PASSIE V OOR VERPLEEGKUNDE 

 IN NEDERLAND EN COLOMBIA

NAAM: SARI LINDHOUT (45)
WOONT IN NEDERLAND 

KUN JE IETS OVER JEZELF VERTELLEN?
Mijn naam is Sari Lindhout. Ik woon in Krimpen aan den 
IJssel. Ik heb twee zoons van 18 en 20 jaar, die allebei 
nog thuis wonen. 

WAAR WERK JE?
Ik	ben	sinds	drieënhalf	jaar	docent	Verpleegkunde	op	
de mbo-opleiding niveau 4 van het Hoornbeeck Col-
lege in Gouda. Na deze vierjarige Verpleegkunde-op-
leiding kunnen studenten aan het werk als deskundige 
verpleegkundigen. 

WAT IS DE KRACHT VAN ONDERWIJS IN 
NEDERLAND? 
Die	kracht	ligt	voornamelijk	in	de	theoretische	kennis	die	
jongeren krijgen, kennis die onmisbaar is voor het werken 
in	de	praktijk.	Daarnaast	is	de	school,	als	het	goed	is,	een	
veilige	plaats	om	de	praktische	vaardigheden	te	oefenen	
en om fouten te mogen maken. De studenten leren door 
de	kennis	die	ze	op	school	opdoen	om	in	de	praktijk	ste-
vig in hun schoenen te staan. 

KUN JE UITLEGGEN WAAROM EEN OPLEIDING ZO 
BELANGRIJK IS VOOR NEDERLAND? 
In Nederland is het verplicht om een zogenaamde start-
kwalificatie	te	behalen.	Daarom	moeten	jongeren	na	het	
vmbo een mbo-opleiding volgen. Het is belangrijk dat ze 
een opleiding kiezen die bij hen past zodat de jongeren 
later plezier ervaren in hun werk. 

HOE IS DE AANSLUITING VAN DE OPLEIDING BIJ DE 
ARBEIDSMARKT? 
Op de arbeidsmarkt zijn de vooruitzichten voor de toe-
komstige	verpleegkundigen	goed.	De	enorme	tekorten	die	
er al zijn en de nog grotere tekorten die verwacht worden, 
zijn voor het vinden van een baan als verpleegkundige 
prettig.	De	daaruit	voortvloeiende	hoge	werkdruk	is	een	
belangrijk aandachtspunt. Hier wordt in de lessen aan-
dacht aan besteed, zodat de studenten ook op de minder 
positieve	kanten	van	hun	beroep	voorbereid	worden.	

JE BENT ZELF IN COLOMBIA GEWEEST. WAT NEEM JE 
MEE UIT DIE ERVARING? 
Voornamelijk dat de vergelijking met onze voorzienin-
gen in het onderwijs niet te maken is. In Colombia heb 
ik scholen en lokalen gezien en lessen bijgewoond. Met 
groot respect heb ik gezien hoe daar onder heel andere 
omstandigheden lesgegeven werd; overvolle lokalen met 
tientallen	kinderen	die	alleen	een	klaptafeltje	voor	zich	
hadden	ter	grootte	van	een	dienblad.	

WAT HEEFT NEDERLAND NODIG OM HET 
ONDERWIJS TE VERBETEREN? 
Nederland	heeft	voldoende	geschoolde	en	gedreven	
docenten nodig om op deze manier het onderwijs vorm 
te	blijven	geven.	Tegelijkertijd	weet	ik	zeker	dat	overal	ter	
wereld de docent met liefde voor het vak en hart voor de 
studenten	het	mooiste	beroep	heeft.	Ik	wens,	hoop	en	
geloof	dat	dat	ook	in	Colombia	iedere	dag	gevoeld	wordt!
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‘WE GEVEN JONGEREN GEEN 
VIS, MAAR EEN HENGEL’

DOOR HENRIËT ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER

DICHTBIJ

Pasfoto’s tussen de 
legoblokjes, doopbewijzen 
in een fotoalbum en een 
94-jarige	dame	die	regelmatig	
tijdschriften	koopt	voor	haar	
zoon. Frieda Mooij (34)  
en Henk van der Vliet (57) 
zijn het er wel over eens: 
in de Woord en Daad-
kringloopwinkel in Gorinchem 
is niet één dag hetzelfde.

KRINGLOOPWINKEL GORINCHEM 
WERFT VOOR BANEN IN INDIA

Beiden behoren ze tot het zeven-
koppige bestuur van de in novem-
ber vorig jaar geopende winkel. 
Frieda is verantwoordelijk voor de 
PR: ze plaatst bijvoorbeeld foto’s 
van	nieuwe	artikelen	op	Facebook	
en Instagram. Henk is algemeen 
bestuurslid, hij houdt zich onder 
andere bezig met leerlingen die 
hun maatschappelijke stage doen 
in de winkel. Ook is hij weleens 
van	de	partij	wanneer	er	meubels	
opgehaald worden. 

GEEN VIS, MAAR EEN HENGEL
Het werk in de kringloopwinkel 
is iets wat ze beiden graag 
doen. Frieda: ‘Werken in een 
kringloopwinkel is echt een 
verrijking!’	Henk	vindt	het	mooi	
dat door hun inspanningen 

het Woord en de daad in een 
ander land gebracht worden. 
De opbrengst van de winkel is 
bestemd voor jongeren in India. 
Zij krijgen, via het Job Booster-
project, goed, christelijk onderwijs 
en een baan die bij hen past. 
Henk: ‘We geven die jongeren 
geen vis, maar een hengel.’ 

Die eigen verantwoordelijkheid 
is iets wat hij ook in de winkel 
probeert	te	stimuleren.	De	
vrijwilligers	hebben	een	functie	
waar ze energie van krijgen en 
waar ze goed in zijn: ‘De een 
vindt het leuk om achter de 
kassa te staan, een ander helpt 
liever mee met het uitzoeken van 
gebrachte spullen.’ Tussen de bijna 
zeventig	vrijwilligers	zitten	grote	



WERELDDELEN / JUNI 2019 

19

Zie ook
www.woordendaad.nl/winkels

verschillen: ‘De jongste is 17 jaar 
en	de	oudste	86!’	De	vrijwilligers	
komen uit de hele breedte van 
kerkelijk Nederland en ook zijn 
er	vrijwilligers	die	niet	regelmatig	
een kerk bezoeken. Daarnaast 
werken er mensen met een 
lichte beperking. Henk vindt het 
belangrijk om alle vrijwilligers bij 
naam te kennen.

BUITEN IN DE RIJ STAAN
De winkel is intussen zo’n vijf 
maanden open. Henk: ‘Aan het 
begin vroegen we ons af of 
we de winkel ooit vol zouden 
krijgen. Zouden er genoeg 
spullen en klanten komen? Bij 
de opening stonden de mensen 
tot buiten de winkel in de rij.’ 
De omloopsnelheid is hoog. 
‘Spullen die we niet verkopen, 
brengen we weg. Oude meubels 
gaan bijvoorbeeld via via naar 
Suriname.’	Sommige	artikelen	
worden wel heel snel verkocht. 
Frieda lacht: ‘Een van onze 
chauffeurs	had	een	kast	opgehaald	
en deze stond nog in de bus. Een 
klant die net langskwam, zag dit 
en	zei	meteen:	‘Die	wil	ik	hebben!’	
De kast is niet eens uit de bus 
gehaald, maar meteen bij de klant 
afgeleverd.’

Dat is niet de enige bijzondere 
gebeurtenis die ze de 
achterliggende	tijd	meemaakten.	
Henk: ‘Er zat pas een hoesje 
met pasfoto’s in een bak met 
legoblokjes. Ze waren van iemand 
die ik kende. Ik heb het hem 
verteld en hij kon er smakelijk om 
lachen!’	Een	andere	keer	vond	
iemand twee doopbewijzen in 
een leeg fotoalbum. ‘Gelukkig 
stond de kerkelijke gemeente erbij 
aangegeven, zodat we ze konden 
terugsturen,’ vertelt Frieda. 

TIJDSCHRIFTEN EN ROLLEN 
BEHANG
Het is een echte uitdaging om 
goede,	nette	spullen	in	de	winkel	
te krijgen. ‘Mensen bieden soms 
de gekste dingen aan,’ zegt Henk. 
Inmiddels	zijn	ze	kritischer	gewor-
den	wat	de	inname	betreft.	Vaak	
krijgen ze echter heel mooie spul-
len die snel weer verkocht worden. 
Wat ook helpt, is dat sommige 
winkels in de buurt hen steunen 
door	niet-verkochte	artikelen	bij	
hen te brengen. ‘We kregen een 
keer	vijfhonderd	rollen	behang	van	
een	bouwmarkt!’	vertelt	Frieda.

Een andere uitdaging is om alle 
producten te voorzien van een 

passende prijs. Wordt een product 
echter een keer voor een te lage 
prijs verkocht, dan is dat ook niet 
zo	erg,	geeft	Henk	aan:	‘Dat	is	
voor	de	klanten	een	stimulans	
om terug te komen.’ Hun klanten 
komen uit alle lagen van de bevol-
king. Eén ding hebben ze gemeen: 
hun enthousiasme over de winkel. 
Frieda: ‘Mensen zeggen vaak: 
‘Wat hebben jullie een leuke, ge-
zellige	winkel!’’	Henk	vult	aan:	‘Er	
komt vaak een oude dame in de 
winkel,	ze	koopt	dan	tijdschriften	
voor haar zoon van 70. En als de 
tijdschriften	uit	zijn,	brengt	ze	die	
terug zodat wij ze weer kunnen 
verkopen.’

EEN KOSTBARE SCHAT
Wat zouden ze zeggen tegen 
mensen die twijfelen of vrijwil-
liger in een kringloopwinkel iets 
voor hen is? ‘Je doet heel veel 
contacten	op,’	geeft	Henk	aan.	
‘Bovendien is het goed voor het 
milieu: spullen die je verkoopt, 
worden niet weggegooid.’ ‘Het is 
gewoon	heel	erg	leuk!’	zegt	Frieda	
enthousiast. ‘En het is ook heel 
mooi om te zien dat iets wat door 
de een afgedankt wordt, voor een 
ander een kostbare schat is. Ja, 
het	werk	kost	tijd,	maar	je	krijgt	er	
heel veel energie en voldoening 
voor	terug!’	

BEZOEK EEN 
KRINGLOOPWINKEL
Een kijkje nemen of u aanmelden als 
vrijwilliger? Kringloopwinkel Gorinchem is te 
vinden	op	Melkpad	7-9.	Er	zijn	ruim	twintig	
Woord	en	Daad-winkels	in	Nederland!	

Klanten weten de 

kringloopwinkel in 

Gorinchem goed te 

vinden.



Heb jij weleens een vogelhuisje geknutseld? Of een 
klein	bloembakje	getimmerd?	Leuk	om	te	doen	hè!	Je	
bent er dan echt trots op als je kunstwerk een mooi 
plekje in de tuin krijgt. 

Zonder gereedschap is het onmogelijk om iets moois 
te maken. Hoe krijg je twee stukken hout aan elkaar 
zonder spijker en hamer? En zonder zaag blijven die 
planken veel te lang. 

Jongeren in Zuid-Afrika hebben ook goed gereedschap 
nodig.	Het	is	voor	hen	bijzonder	lastig	om	een	baan	te	
krijgen. Veel jongeren hebben weinig of geen opleiding 
gehad. Maar zelfs als je je school hebt afgerond, valt 
het niet mee om werk te vinden. Hiervoor hebben zij 
gereedschap nodig. 

Dat kan een echte zaag of hamer zijn, maar met 
gereedschap bedoelen we ook de dingen die je moet 
kunnen om werk te vinden en te behouden. Skills of 
vaardigheden noemen we die. 

In Zuid-Afrika werkt Woord en Daad samen met 
een kerk. Zij geven jongeren een cursus, zodat ze 
bijvoorbeeld kunnen gaan werken met toeristen. 
Tijdens deze cursus staat het geloof centraal én leren 
studenten vaardigheden als gastvrijheid, 
kamers schoonmaken en bedienen. Jongeren 
zonder opleiding krijgen zo toch een kans op 
een beter leven. Bijzonder, toch? 

  Ha jongens en meiden,  

Groetjes Janneke Witzier

Puzzel
In deze sudokupuzzel 
staan verschillende 
gereedschappen. Teken 
of schrijf de juiste 
gereedschappen in de 
vakjes. Ieder gereedschap 
mag één keer per rij of 
kolom voorkomen. 

De oplossing kun je voor 
1 augustus a.s. sturen 
naar Wereldkids, Postbus 
560, 4200 AN Gorinchem 
of kids@woordendaad.nl. 
Succes!

mailto:kids@woordendaad.nl
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Cakes bakken voor 
Woord en Daad

Elias Top (10) 
en Ruben van 
Asselt (12) 
stonden uren 
in de keuken 
om cakes 
te bakken. 
De cakes 
verkochten 
ze vervolgens 
voor 4 euro 
per stuk. Elias 

vertelt: ‘Het geld is voor de arme 
kinderen van Woord en Daad.’ In 
totaal hebben de jongens 100 euro 
opgehaald. Mooi werk, heel erg 
bedankt!

Bijzondere jubileumactie in Elspeet

Meester	Heijboer	van	de	Eben-Haëzerschool	in	Elspeet	vierde	zijn	
25-jarig jubileum als leerkracht. Hij had als wens om niet zelf een ca-
deau te krijgen, maar juist een cadeau uit te delen aan kinderen die dat 
hard nodig hebben. Zijn leerlingen zijn aan de slag gegaan met de munt- 
en kluskaarten van Woord en Daad. Het opgehaalde bedrag vulde 
meester	Heijboer	zelf	aan	met	een	prachtige	gift	tot	een	eindbedrag	
van	€	2.515,-.	Dit	bedrag	is	bestemd	voor	het	project	‘Geef	ze	een	tien!’,	
voor goed, christelijk onderwijs wereldwijd. Heel erg bedankt, meester 
Heijboer en 
jongens en 
meisjes van de 
Eben-Haëzer-
school!

Giftenoverzicht eerste kwartaal 2019

ACTIE IN UITVOERING DICHTBIJ

DOOR DE REDACTIE

PROGRAMMA  BEDRAG 
Agrarische ontwikkeling  529.654 
Algemeen  123.393 
Benin  127.428 
Burkina Faso  18.992 
Ethiopië  150 
Guatemala  88.105 
Mozambique  60 
Oeganda  87.858 
Sierra Leone  33.669 
Tsjaad  50.000 
Beleidsbeïnvloeding  1.317 
Bangladesh  1.317 
Bewustwording  1.880 
Nederland  1.880 
Huizenbouw  57.805 
Bangladesh  57.805 
Job	booster	&	Migratie  481.747 
Algemeen  1.936 
Bangladesh  18.320 
Benin  16.124 
Burkina Faso  95.808 
Colombia  121.123 
de Filipijnen  72.250 
Ethiopië  -42.701 
India  35.112 
Mozambique  50.000 
Oeganda  75 

Sri Lanka  108.130 
Tsjaad  5.000 
Zuid-Afrika  570 
Nalatenschappen  289.328 
Algemeen  289.328 
Natura  13.312 
Nederland  13.312 
Noodhulp  135.823 
Algemeen  12.684 
de Filipijnen  2.878 
Ethiopië  4.263 
Haïti  140 
Indonesië  12.183 
Irak  910 
Jemen  13.542 
Mozambique  89.114 
Nepal  45 
Sri Lanka  65 
Onderwijs  3.104.687 
Algemeen  70.954 
Bangladesh  90.737 
Benin  75.028 
Burkina Faso  436.370 
Colombia  221.380 
de Filipijnen  214.777 
Ethiopië  365.902 
Guatemala  484.270 
Haïti  601.351 

India  308.558 
Nepal  83.846 
Nicaragua  150 
Sierra Leone  151.363 
Overige inkomsten  805.635 
Algemeen  799.530 
Burkina Faso  5.440 
Colombia  20 
de Filipijnen  34 
Guatemala  175 
Haïti  366 
India  45 
Sierra Leone  25 
Water	Sanitatie	Hygiëne  527.188 
Algemeen  14.593 
Bangladesh  152.162 
Benin  3.837 
Burkina Faso  212.670 
Ethiopië  97.499 
Guatemala  11 
Haïti  582 
India  348 
Oeganda  45.485 
EINDTOTAAL  5.948.375 

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.



een evenement van
mede mogelijk 
gemaakt door

“Vorig jaar heb ik samen met een aantal 

klasgenoten meegedaan aan Sport for Others. Zwetend, maar 

voldaan, kwamen we allemaal boven. Hoe gaaf is het om op 

deze manier kindslaven te helpen?! Het doel, de uitdaging, 

de mooie omgeving en de gezelligheid die er is tijdens het 

evenement en de voorbereidingen, zijn voor mij redenen om in 

2019 weer mee te doen aan Sport For Others.  

Ga je ook mee?”

Mont Ventoux
en geef kindslaven nieuwe dromen

Alianne Mulder, Team HoornBack

Beklim op D.V. 21 september de 

WWW.SPORTFOROTHERS.COM
WANDELEN | FIETSEN | HARDLOPEN 

Informatie en aanmelden
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DOOR TERA VOORWINDEN, VRIJWILLIG REDACTEUR

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. 

Geraakt was De Jong ook door de 
drukte op de straten van Dessie. 
‘Er	lopen	overdag	ongelooflijk	veel	
mensen op straat, onder wie ook 
veel jonge mannen. Die zouden aan 
het werk moeten zijn om geld te ver-
dienen voor hun gezin. Daar zou de 
overheid zich naar mijn mening ook 
meer	voor	moeten	inzetten.’

Business Club Groene Hart, waarbij 
18 ondernemers aangesloten zijn, 
steunt de vakschool in Dessie. 
Studenten worden er opgeleid voor 
de bouw en in de technische sector. 
De Jong sloot zich bij de business-
club aan omdat het hem aanspreekt 
dat Woord en Daad hulp biedt aan 
de armsten met concrete projecten. 
‘Een bijkomend voordeel van zo’n 
businessclub is dat het voor onszelf 
als ondernemers ook een netwerk 
oplevert, waarmee we elkaar verder 
kunnen helpen.’ 

NETWERKEN
De Jong – zelf technisch opgeleid – 
is vooral graag inhoudelijk betrok-
ken bij de ondersteuning van de 
school. ‘Met geld schuiven is niet zo 
moeilijk, maar ik wil ook kijken naar 
het lesmateriaal en andere onder-
wijstools. De docenten van de school 
staan hoog aangeschreven, maar het 
ontbreekt hen aan veel middelen om 
goed les te kunnen geven. Voorbeeld 

hiervan is een lasdop om de elektra-
bedrading aan elkaar te verbinden, 
de bedrading wordt alleen maar in 
elkaar gedraaid. Als we het elektra-
onderdeel van de school inhoudelijk 
verder zouden kunnen brengen, zou 
ik dat heel mooi vinden.’

‘Ook	de	aansluiting	op	de	arbeids-
markt is nog een punt om verder te 
ontwikkelen,’ zegt De Jong. Om hier 
verbetering in te brengen, zou hij 
graag zien dat er een Dessie Business 
Club kwam. ‘We zijn daar ook bij een 
aantal bedrijven geweest en we wil-
len graag dat ze een netwerk opzet-
ten. Daarbij willen we het hoofd van 
de school handreikingen bieden om 
contacten te leggen met het bedrijfs-
leven en te groeien in netwerken. 
Want als de studenten van de school 
niet aan een baan komen, doe je het 
allemaal voor niets.’ 

De Jong werd door een student 
van de vakschool thuis uitgenodigd, 
samen met de andere ondernemers. 
Hij zal dit bezoek niet makkelijk 
vergeten. ‘Het was heel leuk om te 
zien hoe deze jongen met weinig 
middelen een eenvoudig stukje elek-
tra probeerde te maken. Hij stopte 
de provisorische buitenlamp die hij 
vervaardigde ter bescherming vervol-
gens	in	een	oude	colafles.	Er	is	veel	
creativiteit	onder	de	studenten.’

EEN VAN DE...
betrokken ondernemers
‘Met geld schuiven is niet zo 

moeilijk, maar ik wil ook kijken 
naar het lesmateriaal en 
andere onderwijstools.' 

Sinds vier jaar is ondernemer Koos de Jong (35 jaar) van Kosinus 
Elektrotechniek uit Stolwijk via Business Club Groene Hart betrokken bij het 
werk van Woord en Daad. Afgelopen november reisde hij met een vijftal andere 
ondernemers af naar Ethiopië om daar een vakschool van Hope Enterprise in 
Dessie te bezoeken. Hij was onder de indruk van de armoede in het Afrikaanse 
land. ‘Ik had me niet gerealiseerd dat het zo erg zou zijn,’ vertelt hij. 

COLOFON
Werelddelen	is	een	gratis	kwartaaluitgave	van	Woord	en	Daad	voor	
belangstellenden. Op verzoek kunt u ook alleen ons decembernum-
mer ontvangen. 

In	een	gebroken	wereld,	getekend	door	armoede	en	onrecht,	streeft	
Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Konink-
rijk.	Het	Bijbels	perspectief	op	gerechtigheid	en	barmhartigheid	
drijft	ons	om	dagelijks	bij	te	dragen	aan	een	duurzame	verandering	
van mensen hier en daar.

WOORD EN DAAD
Postbus 560, 4200 AN Gorinchem
Spijksedijk 16E, 4207 GN Gorinchem
Tel. 0183-611800
Fax 0183-611808
info@woordendaad.nl 
www.woordendaad.nl
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  EEN BAAN EN INKOMEN – VOOR NIEUW PERSPECTIEF! 
WWW.WOORDENDAAD.NL/KANSRIJKWERK

‘Als jongeren niks te doen hebben, komen ze niet 
tot goede dingen. We bieden jongeren kans op een 
toekomst met werk. Daar horen ook discipline en 
vorming bij. Het is een grote stap voor hen, dus daar 
begeleiden we de jongeren intensief bij. Als pastor 
help ik de studenten vanuit het Woord van God naar 
zichzelf en hun omgeving te kijken. Dat maakt echt 
verschil!’

Pastor Roman Delmundo, werkzaam op de CCT-
vakschool in Rodriguez

GROTE STAP

ACHTER DE FOTO DE FILIPIJNEN, FEBRUARI 2019
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