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'Kinderen zijn 
belangrijk voor 
de opbouw van 

het land'

Nieuw 
sponsorprogramma 

voor kwetsbare 
kinderen in Tsjaad

 W&D winkels: een plek waar 

 ruimte is voor 
een goed gesprek 

‘Onderwijs heeft 
mij een hoopvolle 

toekomst gegeven’

NARMADJI  
CHANCELLEVIE

#KINDZIJN



ONZE PROGRAMMA’S:

ONDERWIJS WERK EN 
INKOMEN

DUURZAAM 
WATER

AGRARISCHE 
ONTWIKKELING

NOODHULP EN 
WEERBAARHEID

BELEIDSBEÏNVLOEDING 
EN BEWUSTWORDING

Via projecten van Woord en Daad ontvangen 32.000 kinderen goed, christelijk onderwijs. Naast de toegang tot onderwijs 
werken we ook aan professionalisering van docenten en het opzetten van een wereldwijd onderwijsnetwerk.

INHOUD
'Het ondersteunen van deze
kinderen verrijkt mijn eigen 

leven en laat me zien wat 
echt belangrijk is.' 

- Marina de Rijke
> pagina 15

2 

16

7

10

   WERELD
4	 Impact	hier	en	daar:	relatie	met	betekenis

   DELEN
8  ’t Zal je kind maar zijn!
10		 ‘Christelijk	onderwijs	kan	hun	hart	genezen’
11  Impressie:	over	God	vertellen	in	de	cel
12		 Prikbord
13		 Portretten	van	sponsors	met	hun	sponsorkinderen

   VER	WEG
16		 Dubbelinterview:	'We	houden	allebei	van	spelen'

   DICHTBIJ
18		 	‘Een	plek	waar	ruimte	is	voor	een	goed	gesprek’



3

WERELDDELEN / DECEMBER 2019

> WOORD
DOOR DS. S.B. VAN DER MEULEN, DELFT

Ik ben één van  
de kinderen

'Geef ons heden ons dagelijks brood.'
MATTHEUS 6:11

‘Ik	ben	één	van	de	kinderen.’	De	vrijwilligster	liet	me	
meteen	binnen,	verdere	introductie	was	niet	nodig.	Mijn	
moeder	lag	op	sterven	in	het	hospice,	deze	vrijwilligster	
zag	mij	voor	het	eerst.
Ik	stel	me	meestal	voor	met	mijn	volledige	naam,	soms	is	
er	een	toelichting	nodig.	Maar	bij	een	sterfbed	hoeft	dat	
niet.	Daar	vallen	de	verschillen	weg.	Daar	gaat	het	niet	
om	status	of	carrière.	Zo	is	het	ook	met	het	Onze	Vader.	
Dat	gebed	is	geheiligd	door	het	sterven	van	onze	Heere.	
Alsof	we	als	kinderen	samen	bij	een	sterfbed	staan…

Mij	werd	gevraagd	een	overdenking	te	schrijven	omdat	ik	
al	zo	lang	een	kind	sponsor.	Welke	reden	ik	heb	om	mee	
te	doen?	Het	Onze	Vader.	Het	Onze	Vader	kun	je	alleen	
samen	bidden,	wij	–	meervoud	–	samen,	verbonden	met	
de	wereldwijde	kinderen	van	de	hemelse	Vader.
Dat	kreeg	ik	als	kind	al	mee:	om	Jezus’	wil	heb	ik	broers	

en	zussen	over	de	hele	wereld.	Geloven	in	de	Heere	Jezus	
houdt	in	dat	je	Zijn	liefde	zag	toen	Hij	Zich	voor	jou	gaf	
aan	het	kruis.	Geloven	in	Jezus,	dat	is	aan	de	voet	van	het	
kruis	hebben	gestaan,	Hem	hebben	zien	sterven	in	jouw	
plaats.	Geloven	in	Jezus	is	aan	de	tafel	van	het	verbond	in	
brood	en	wijn	deel	ontvangen	aan	Zijn	lichaam	en	bloed.	
Geloven	in	Jezus	is	door	Zijn	sterven	als	kind	aangeno-
men	zijn	samen	met	alle	andere	kinderen	die	gekocht	zijn	
door	Zijn	bloed.

Bidden	voor	het	dagelijks	brood	kan	niet	zonder	te	delen	
met	broers	en	zussen	wereldwijd.	Danken	voor	de	maal-
tijd	kan	ik	niet	zonder	de	duizenden	kinderen	die	dankzij	
geloof	met	Woord	en	Daad	een	menswaardige	toekomst	
hebben	in	dit	leven.	Want	als	ik	bid,	begrijp	ik	weer	wat	
ik	ben:	niet	een	rijke,	belangrijke,	bevoorrechte	wester-
ling,	maar	‘ik	ben	één	van	de	kinderen’.

›  VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

Het zal je  
kind maar zijn…

 Bidden voor dagelijks brood kan 

niet zonder te delen met broers en 
zussen wereldwijd 

Bij	een	modderpoel,	waar	ze	haar	water	tapt	in	een	grote	
gele	jerrycan,	sta	ik	tegenover	haar.
Normaal	gesproken	loopt	ze	7	kilometer,	om	vervolgens	
in	een	lange	rij	aan	te	sluiten	bij	de	waterpomp.	Omdat	
het	regentijd	is,	hoeft	dat	nu	niet.	Dat	het	water	mod-
derig	en	bruin	is,	deert	haar	niet.	Met	haar	gezin	drinkt	
ze	al	jaren	geregeld	van	dit	water.

Ze	vertelt	me	hoe	het	leven	in	het	Ethiopische	Shalla	
is.	Geen	schoon	drinkwater	beschikbaar,	alleen	ver	van	
huis.	Het	merendeel	van	het	jaar	is	het	er	zo	droog	dat	
men	genoodzaakt	is	de	scholen	te	sluiten.
Zonder	water	thuis	en	op	school	is	leren	voor	de	kinde-
ren	simpelweg	niet	te	doen.	

Vol	trots	wijst	ze	me	op	haar	veertienjarige	dochter.	Als	
ik	het	meisje	in	het	gezicht	kijk,	geef	ik	dit	tienermeisje	
inderdaad	deze	leeftijd.	Maar	haar	lengte	verraadt	dat	
er	iets	niet	klopt.	Ook	de	lichte	vlekken	op	haar	huid	
zeggen	genoeg.	Ze	heeft	een	ziek	lichaam	door	het	sterk	
vervuilde	water	dat	ze	elke	dag	drinkt.	Ze	lacht	naar	me	
als	haar	moeder	haar	naar	voren	duwt.

Al	pratend	ontdekken	de	moeder	en	ik	dat	we	even	oud	
zijn.	Althans:	dat	denken	we.	Zij	schat	haar	leeftijd,	maar	
weet	het	niet	zeker.	‘Ik	denk	dat	ik	45	ben,’	zegt	ze.	‘Ik	
ook!’	zeg	ik	enthousiast.	Het	levert	een	lachsalvo	op.	En	
een	confrontatie	voor	mij.	Wat	een	verschil.

Zij	leeft	al	45	jaar	in	dit	gebied.	Ze	zorgt	voor	haar	kin-
deren,	maar	moet	elke	dag	overleven.	Zelf	heb	ik	geen	
kinderen,	maar	ik	zie	mijn	neefjes	en	nichtjes	voor	me.	
Blakend	van	gezondheid,	schoolgaand	en	genietend	van	
school.	Wat	een	verschil.	In	Shalla	betekent	beschik-
baarheid	van	schoon	drinkwater	direct	toegang	tot	
onderwijs!

r.molenaar@woordendaad.nl
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DOOR	REINKE	OORBEEK,	REDACTEUR

IMPACT  
HIER EN DAAR
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Dankzij	vele	betrokken	sponsors	krijgen	meer	dan	30.000	kinderen	wereldwijd	
toegang	tot	onderwijs,	gezonde	voeding	en	een	veilige	omgeving.	Dat	heeft	impact.	
Niet	alleen	daar,	in	de	landen	waar	we	werken.	Ook	voor	sponsors	heeft	de	relatie	
met	hun	sponsorkind	vaak	een	bijzondere	betekenis.
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‘Ik	was	nog	maar	zes	jaar	oud	toen	mijn	va-
der	en	moeder	overleden,’	vertelt	Narmadji	
Chancellevie	uit	Tsjaad.	‘Mijn	familie	had	
niet	voldoende	middelen	om	voor	me	te	
zorgen.	Ze	hadden	geen	goede	huisvesting	
en	er	was	te	weinig	geld	om	voedsel	en	
gezondheidszorg	te	betalen.	Naar	school	
gaan	was	uitgesloten.’
Uiteindelijk	kon	Narmadji	bij	een	oom	van	haar	vader	en	zijn	vrouw	
wonen.	Dit	was	echter	geen	fijne	leefomgeving.	Narmadji	vertelt:	
‘De	vrouw	maakte	misbruik	van	mijn	aanwezigheid.	Ik	raakte	psy-
chisch	uitgeput	en	zag	geen	toekomstperspectief.’

TOELATING TOT HET SPONSORPROGRAMMA
Gelukkig	greep	de	zus	van	Narmadji	in.	In	2012	werd	Narmadji	
toegelaten	tot	het	sponsorprogramma	van	Fondation	Dieu	Bénit	
(FDB),	een	partnerorganisatie	van	Woord	en	Daad.	Na	de	mid-
delbare	school	volgde	ze	drie	jaar	technisch	onderwijs.	Nadat	ze	

in	2017	haar	diploma	haalde,	werd	ze	toegelaten	op	de	universi-
teit	van	Tsjaad	waar	ze	een	marketing-	en	managementopleiding	
volgde.	In	november	2018	rondde	Narmadji	haar	studie	af.

GOD HEEFT DE LEIDING
Narmadji	vertelt:	‘In	het	sponsorprogramma	kreeg	ik	de	bescher-
ming	die	ik	nodig	had.	Ik	heb	mogen	ervaren	dat	God	de	controle	
over	mijn	leven	heeft.	Een	waardevolle	les	die	ik	heb	geleerd	is:	be-
handel	een	ander	zoals	je	zelf	behandeld	wilt	worden.	Dankzij	het	
sponsorprogramma	kon	ik	naar	school	en	heb	ik	God	leren	kennen.’

Hoopvolle toekomst
Naast	onderwijs	ontving	Narmadji	ook	gezondheidszorg,	eten	en	
huisvesting.	‘Ik	leerde	koken	en	voor	mijzelf	zorgen.	Ik	heb	mijzelf	
kunnen	ontwikkelen	tot	jongvolwassene.	Ik	dank	FDB	voor	de	kan-
sen	die	ik	dankzij	het	sponsorprogramma	heb	gekregen.	Door	het	
sponsorprogramma	heb	ik	nu	een	hoopvolle	toekomst.’

'Ik heb mogen ervaren dat God de 

controle over mijn leven heeft.' 

LIFESTORY:

WERELDDELEN / DECEMBER 2019

NARMADJI (23): 
‘ONDERWIJS HEEFT 
MIJ EEN HOOPVOLLE 
TOEKOMST GEGEVEN’
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Jorine Bruggeman
Ouddorp

Ondersteunt:	Jerryman	Olac	(Filipijnen)	
en	Joel	Tambriz	Sohom	(Guatemala)	

‘Geven maakt rijk! Het is als christen 
een plicht, maar nog meer een zegen om 
betrokken te zijn bij mensen in moei-
lijke en uitzichtloze situaties. Eén van 
onze sponsorkinderen is opgegroeid als 
moslim. Dat is reden te meer om hem 
de liefde van Christus te laten ervaren 
door het sponsorprogramma. Sponsoren 
is voor mij zoveel meer dan geld geven. 
Anderen noemen me de ambassadeur 
van de sponsorkinderen van Woord en 
Daad omdat ik zo enthousiast ben. In het 
besluit om via Woord en Daad kinderen 
te sponsoren heb ik onder andere geke-
ken naar de overheadkosten. Het was 
voor mij van doorslaggevend belang dat 
er verantwoord met het geld omgegaan 
wordt. Dat doet Woord en Daad goed. 
Ook de samenwerking met lokale orga-
nisaties vind ik belangrijk. Zij weten veel 
beter wat er op hun plek nodig is dan wij.’

PORTRETTEN 
van sponsors

FOTO'S EN TEKST: CORJAN RINK
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Hanneke en Geerten
Ondersteunen:	Hamy	Milagros	Morales	Godoy	met	
haar	moeder	María	Angela	Godoy	Perez,	Guatemala	

Hanneke en Geerten: ‘We hebben nu met eigen ogen 
gezien hoe belangrijk het is dat een kind zoals Hamy 
naar school kan. Hiermee geef je haar én haar familie 
een belangrijke steun in de rug. Het is het minste dat 
wij kunnen doen als christen. We zijn verantwoordelijk 
voor elkaar.’

María Angela, moeder van Hamy: ‘Het is zo bijzonder 
dat mijn kind de kans krijgt om naar school te kunnen. 
Die kans heb ik nooit gekregen. De school is een veilige 
plek waar Hamy goed onderwijs ontvangt en leert over 
de liefde van God.'

VERVOLG OP PAGINA 13, 14 EN 15.



DELEN

Sommige	kinderen	worden	arts	of	
advocaat,	anderen	kunnen	niet	naar	
school.	Sommigen	hebben	een	hoopvolle	
toekomst,	anderen	blijven	gevangen	in	
armoede.	Tussen	perspectief	of	schrijnende	
omstandigheden	ligt	een	dunne	grens.

Uw gift is welkom via IBAN 
NL64 RABO 0385 4870 88 
o.v.v. ‘Kind zijn’. 

Meer informatie en online 

doneren:

www.woordendaad.nl/kindzijn.

Hartelijk dank voor uw steun!

Maak het verschil 
voor één kind
of steun onze 
onderwijsprojecten 
met een gift.

’t Zal 
je kind 
maar zijn

FOTO:	HUIBERT	VAN	DEN	BOS

Via	projecten	van	Woord	en	
Daad	ontvangen	zo’n	32.000	
kinderen	goed	christelijk	
onderwijs.	Daarnaast	krijgen	ze	
gezonde	maaltijden,	toegang	

tot	medische	zorg	en	kunnen	ze	
zich	ontwikkelen	in	een	veilige	
leeromgeving.	We	willen	komend	
jaar	nog	eens	2.020	kinderen	die	
kans	geven!	Doet	u	mee?

http://www.woordendaad.nl/deboerop


WERELDDELEN / DECEMBER 2019

Christelijk 
onderwijs 
wereldwijd
‘Door de kinderen en docenten te 
steunen, in al de gemeenschappen, helpt 
u mee om mensen te veranderen. Niet 
alleen voor hier op aarde, maar ook voor 
de eeuwigheid. Door het werk kunnen 
we de Heere Jezus bij de mensen bren-
gen en zo mogelijkheden te creëren die 

we als mensen niet voor mo-
gelijk houden.’ Maria Hilaria 

Sapic, leerkracht bij AMG 
Guatemala

’t	Zal	je	juf	of	meester	maar	
zijn.	Met	passie	voor	de	klas	
staan,	maar	geen	opleiding	

hebben.	’t	Zal	je	leerling	maar	
zijn.	Het	in	de	klas	naar	je	zin	heb-

ben,	maar	geen	goed	lesmateriaal	heb-
ben.	Geef ze een tien	werkt	aan	training	
voor	docenten,	ontwikkeling	van	chris-
telijk	onderwijsmateriaal	en	toegang	tot	
onderwijs	voor	zo	veel	mogelijk	kinderen.	

Help	mee	om	het	nieuwe	jaar	goed	te	
beginnen.	Doneer	voor	Geef ze een tien en 
steun	christelijk	onderwijs	wereldwijd.	
Voor	€	10,-	een	lesboek,	voor	€	30,-	een	
leerling	een	maand	naar	school,	voor	€	
100,-	een	docententraining.	Doneer	via	
www.woordendaad.nl/kindzijn	of	maak	
uw	gift	zelf	over	via	IBAN	NL64	RABO	
0385	4870	88	t.n.v.	Woord	en	Daad,	o.v.v.	
Kind	zijn.	Bedankt!	

‘Niet	alleen	onze	dochter	plukt	de	vruchten	
van	sponsoring,	ook	wij	hebben	er	voordeel	
van!	God	zorgt	voor	alles	wat	we	nodig	
hebben.’	Ouders	van	Bedatu

‘Toen	onze	oudste	zoon	
geboren	was,	besloten	we	

een	kind	te	sponsoren.’	Corina	Weerheim	(29)	sponsort	
met	haar	gezin	de	9-jarige	Gay	Seogo	uit	Burkina	Faso

Lees	het	verhaal	van	Bedatu	op
woordendaad.nl/kindzijn

Lees	het	verhaal	van	Corina	op
woordendaad.nl/kindzijn
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In	het	opvangcentrum	van	FDB,	in	
de	hoofdstad	N’djamena,	worden	50	
kinderen	opgevangen.	Ze	zijn	tussen	de	
3	en	17	jaar	oud.	Bij	FDB	krijgen	deze	
kinderen	onderwijs	waarin	het	Woord	
van	God	centraal	staat.	In	deze	omgeving	
ervaren	ze	vreugde.	Ze	leren	zichzelf	en	
elkaar	te	respecteren	en	hun	talenten	te	
ontwikkelen.	
‘Christelijk	onderwijs	bevordert	niet	
alleen	de	ontwikkeling	van	kinderen.	
Het	geneest	hun	harten	en	wijst	ze	
op	het	wonder	van	Jezus	Christus	als	
persoonlijke	Verlosser,’	vertelt	Sephora,	
oprichter	van	FDB.	‘Wij	geloven	dat	dit	
de	kinderen	helpt	om	alle	uitdagingen	
die	ze	in	hun	leven	tegenkomen,	aan	te	
kunnen	gaan.’

‘HIER ERVAREN ZE LIEFDE’
Het	werk	van	FBD	in	het	islamitische	
Tsjaad	is	niet	gemakkelijk,	zegt	Sephora.	
Maar	er	zijn	veel	bijzondere	ervaringen.	
‘Via	ons	werk	op	straat	kwamen	we	in	
aanraking	met	twee	kinderen	uit	een	
extreme	islamitische	groepering.	We	
namen	ze	op	in	het	opvangcentrum.	Bij	
ons	ervoeren	deze	kinderen	liefde	en	het	
Woord	van	God	raakte	hen.	Nu	wonen	
ze	weer	bij	hun	families	en	hebben	ze	

een	positieve	invloed	op	hun	omgeving.	
Ook	het	verhaal	van	Habib	blijft	me	bij.	
Hij	groeide	op	in	een	liefdeloos	gezin,	
was	door	zijn	stiefmoeder	in	zijn	gezicht	
verbrand.	Toen	hij	bij	ons	terechtkwam,	
was	hij	verbaasd.	Ik	gaf	hem	liefde,	terwijl	
hem	altijd	was	verteld	dat	christenen	
slechte	mensen	zijn.’	
 
BIDDEN MET KINDEREN EN OUDERS
FDB	richt	zich	ook	op	de	directe	omge-
ving	van	het	weeshuis.	Sephora:	‘Elk	jaar	
organiseren	we	voor	de	omliggende	wij-

ken Thanks Giving,	waar	50	tot	100	kin-
deren	met	hun	ouders	naartoe	komen.	
We	vertellen	hun	dat	ze	waardevol	zijn	in	
de	ogen	van	God,	ondanks	de	moeilijk-
heden	in	hun	leven.	Ook	het	Healing of 
Hearts Camp,	voor	kinderen	tussen	6	en	
12	jaar,	is	altijd	heel	bijzonder.	In	een	
speciaal	mentorprogramma	spreken	we	

10 

DOOR	MARLIES	MORET,	HOOFDREDACTEUR

DELEN

Tsjaad.	We	kennen	het	
land	onder	meer	door	de	
nieuwsberichten	over	de	
positie	van	christenen	in	
het	land.	Ook	de	situatie	
van	kinderen	in	Tsjaad	is	
vaak	zorgelijk.	Sephora	
Nadjimbaidje	werkt	
met	haar	christelijke	
organisatie	FDB	onder	
(straat)kinderen.	Voor	
Werelddelen	vertelt	ze	
over	het	belang	van	haar	
werk.	‘Bij	ons	ervaren	
deze	kinderen	liefde.’

‘CHRISTELIJK ONDERWIJS 
KAN HUN HART GENEZEN’

 'Het werk is in het islamitische 
Tsjaad niet gemakkelijk' 

NIEUW SPONSORPROGRAMMA VOOR STRAATKINDEREN IN TSJAAD:
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met	kinderen	over	belangrijke	thema’s,	
bijvoorbeeld:	“Je	verdriet	bij	God	bren-
gen”	of	“De	waarde	van	vergeven”.	Ook	
bidden	we	met	hen.’

TOEKOMST
De	jeugd	is	de	toekomst,	zegt	Sephora.	
‘Zij	zijn	het	speerpunt	in	de	samenle-
ving.	Kinderen	hebben	uiteindelijk	een	
belangrijke	rol	in	de	opbouw	van	een	
land.	Dankzij	ons	werk	kunnen	we	ze	
leren	gewetensvol	en	initiatiefrijk	te	
zijn.	Als	deze	kinderen	in	hun	eigen	
omgeving	een	verandering	op	gang	
kunnen	brengen,	kunnen	ze	dat	later	
ook	op	grotere	schaal.	En	door	het	
Woord	van	God	kunnen	ze	geestelijke	
vervulling	vinden.’

SPECIAAL SPONSORPROGRAMMA 
IN TSJAAD
Het	sponsorprogramma	in	samenwer-
king	met	Foundation	Dieu	Benit	richt	
zich	op	extra	kwetsbare	kinderen.	Ze	
komen	uit	een	achtergrond	van	mis-
bruik,	geweld	of	hebben	geen	ouders	
meer.	Meer	weten,	of	een	kind	uit	
Tsjaad	sponsoren?	Neem	een	kijkje	op	
de	webpagina:	www.woordendaad.nl/
sponsorprogramma-tsjaad/

›  IMPRESSIE
DOOR SEPHORA NADJIMBAIDJE

Over God vertellen in de cel
Ik werk veel met kinderen die wees zijn geworden. Wanneer een ouder 
overlijdt, is er in het begin vaak genoeg zorg voor de kinderen. Maar als 
de rouw minder wordt, blijft de rauwe werkelijkheid over.

Mijn	eigen	vader	overleed	in	de	oorlog	in	1979.	Ook	in	ons	gezin	was	
het	overlijden	van	mijn	vader	de	aanleiding	voor	een	zware	tijd.	Mijn	
moeder	probeerde	geld	te	verdienen	door	handel	op	de	markt,	maar	er	
waren	dagen	dat	ze	niets	verkocht.	Ze	was	een	gelovige	vrouw.	Aan	het	
einde	van	de	dag	las	zij	vaak	Mattheüs	6	met	ons:	Wees	niet	bezorgd	
voor	je	leven,	wat	je	eten	en	wat	je	drinken	zult;	(…)	is	het	leven	niet	
meer	dan	het	voedsel?	Of	ze	las	uit	1	Kronieken	28:	Als	je	God	zoekt,	zal	
Hij	Zich	door	je	laten	vinden,	maar	als	je	Hem	verwerpt,	zal	Hij	je	tot	in	
eeuwigheid	verstoten.	Dat	maakte	veel	indruk	op	me.

Mijn	broers	en	zussen	en	ik	konden	niet	meer	naar	school.	Samen	met	
mijn	zussen	verkocht	ik	donuts	langs	de	straat,	soms	tot	’s	avonds	laat.	
Dat	bracht	wat	geld	op,	maar	het	was	heel	gevaarlijk.	In	die	periode	op	
straat	heb	ik	geleden	onder	discriminatie	en	onmenselijkheid.	Ik	kan	wel	
zeggen	dat	ik	een	moeilijke	jeugd	heb	gehad.	Het	harde	werken	leverde	
me	uiteindelijk	wel	iets	goeds	op:	na	drie	jaar	kon	ik	terug	naar	school.

Door	alle	ervaringen	in	mijn	jeugd	wilde	ik	zelf	iets	betekenen	voor	
kansarme	kinderen.	Ik	richtte	de	organisatie	FDB	op	[zie	het	artikel	
hiernaast,	red.].	Met	ons	werk	kunnen	we	kinderen	zicht	geven	op	een	
toekomst	en	de	liefde	van	Christus	delen.	Die	hebben	ze	zó	hard	nodig.	

Het	is	vaak	moeilijk	werk,	want	we	werken	in	een	omgeving	met	vooral	
moslims.	Zij	willen	niet	dat	wij	daar	zijn	en	hun	kinderen	beïnvloeden.	Ik	
had	nooit	verwacht	opgepakt	te	worden	en	in	de	cel	te	belanden,	maar	
dat	is	wel	gebeurd.	Achter	een	hoge	muur	met	prikkeldraad,	omringd	
door	soldaten,	heb	ik	de	Heere	in	gebed	gezocht.	De	volgende	dag	werd	
ik	bevrijd.	Er	waren	moslimvrouwen	in	mijn	cel,	die	aan	me	vroegen	Wie	
mijn	God	is.	Tot	op	de	dag	van	vandaag	kom	ik	geregeld	in	de	gevange-
nis	om,	waar	mogelijk,	over	God	te	vertellen	en	wat	eten	of	zeep	te	
brengen.

De auteur is oprichter van partnerorganisatie Foundation Dieu Benit (FDB) 
in Tsjaad. Ze is één van de sprekers op de Woord en Daad Werelddag op D.V. 
18 januari. www.woordendaad.nl/werelddag. 
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Sephora 
Nadjimbaidje

Kinderen in het 

opvangcentrum 
van FDB.

http://www.woordendaad.nl/sponsorprogramma-tsjaad/
http://www.woordendaad.nl/sponsorprogramma-tsjaad/
http://www.woordendaad.nl/werelddag
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PRIKBORD

VOLG ONS OP 
SOCIAL MEDIA! 

DELEN

ORGANISEER EEN LEUKE 
WINTERACTIVITEIT

Richting	het	einde	van	het	jaar	worden	
er	door	allerlei	vrijwilligers	diverse	acties	
georganiseerd.	Fijn!	Wil	jij	ook	in	actie	komen	
voor	Woord	en	Daad?	Organiseer	bijvoorbeeld	
een	leuke	winterwandeling	of	winterfietstocht.	
Zo	zie	je	je	omgeving	eens	op	een	andere	
manier.	Of	verzorg	een	speciaal	(winter)diner	
waarbij	vrienden	en	familieleden	tegen	betaling	
mogen	mee-eten.	Deel	je	actie	op	social	media	
met	#WDwinteractie	of	tag	ons.	We	zijn	
benieuwd!

Kom naar de 
Werelddag
Op	DV	18	januari	is	de	jaarlijkse	Woord	en	
Daad	Werelddag	in	Barneveld.	We	staan	stil	bij	
het	thema	’t	Zal	je	kind	maar	zijn.	Met	verschil-
lende	sprekers	en	een	gaaf	kinderprogramma	
wordt	het	een	inspirerende	dag.	

Goed bakkie zeg
Wist	u	dat	Woord	en	Daad	(h)eerlijke	koffie	
verkoopt	uit	één	van	de	projecten?	Bestel	de	
koffie	bij	jou	in	de	buurt	bij	een	comité,	winkel	
of	verkooppunt.	Dat	smaakt	goed	én	is	goed	
voor	de	koffieboer,	zijn	gezin	en	het	dorp.	Ver-
krijgbaar	als	bonen	en	als	snelfiltermaling.	

#WDWINTERACTIE

SAVE 
THE 

DATE!

Reserveer	uw	plekje:
www.woordendaad.nl/werelddag

Ga	naar
www.woordendaad.nl/producten

http://www.woordendaad.nl/werelddag
https://www.woordendaad.nl/producten/koffie-met-een-prettige-nasmaak/
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Nico en Greet Mantel
Woudenberg
Ondersteunen:	Kimberly	Elcira	Velasquez	Velasquez	en	Melany	Rocío	López	Méndez,	Guatemala	

‘We hebben het goed, waarom zouden we dan geen kind ergens anders op de wereld helpen dat vanuit 
een enorme achterstand komt? We zijn best wel kritisch op ontwikkelingssamenwerking, maar we 
hebben gezien dat de partners van Woord en Daad hun werk met zoveel wijsheid en kunde doen. De 
gedrevenheid en liefde van de docenten is een christelijk getuigenis. Het sterke in de aanpak is dat de 
rest van het gezin meegenomen wordt in het proces. Ook het investeren in de goede aansluiting op de 
arbeidsmarkt vinden we heel goed. Hieraan bijdragen is fantastisch om te doen!’

DELEN

Dankzij	vele	betrokken	sponsors	krijgen	meer	dan	30.000	
kinderen	wereldwijd	toegang	tot	onderwijs,	gezonde	voeding	
en	een	veilige	omgeving.	Dat	heeft	impact.	Niet	alleen	daar,	
in	de	landen	waar	we	werken.	Ook	voor	sponsors	heeft	de	
relatie	met	hun	sponsorkind	vaak	een	bijzondere	betekenis.

WERELDDELEN / DECEMBER 2019 FOTO'S EN TEKST: CORJAN RINK

PORTRETTEN 
van sponsors
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Simon en Sandra Feenstra
Hardinxveld-Giessendam 
Ondersteunen:	María	Fernanda	Isabel	Calderón	Aguilar,	Guatemala

‘We krijgen weleens tranen in onze als we horen en zien hoe arm sommige mensen 
zijn. Daarom vinden we het fijn dat wij María kunnen sponsoren. We hebben haar 
foto bij ons in huis staan zodat we veel naar haar kunnen kijken. Als kind hebben 
we beiden een hersenbeschadiging opgelopen. Daardoor hebben we zelf geen 
kinderen. Dat geeft de sponsoring voor ons wel een diepere lading. We hebben net 
een envelop opgestuurd met kleurplaten en kleurpotloden. Het is echt leuk om met 
Maria te kunnen schrijven en contact te hebben.’
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Marina de Rijke
Dordrecht 
Ondersteunt:	9	sponsorkinderen	
uit	Burkina	Faso,	Haïti,	Ethiopië,	
Filipijnen	en	Colombia

‘Het ondersteunen van deze 
kinderen verrijkt mijn eigen leven 
en laat me zien wat echt belangrijk 
is. Ik wil de kinderen graag leren 
kennen, weten wie ze zijn. Het is dan 
ook bijzonder een brief te krijgen 
waarin ze vertellen wat ze leuk 
vinden en wat ze allemaal doen. Ik 
werd geïnspireerd door Simon en 
Sandra [vorige pagina, red.]. Hun 
verhaal heeft ervoor gezorgd dat ik 
ook kinderen ben gaan sponsoren. 
Zeker als christen vind ik het 
belangrijk om te delen. Ik ben er nog 
nooit minder van geworden. Om 
negen kinderen te steunen moet je 
wel andere keuzes maken. Zo zit ik 
op de fiets in plaats in de auto. Je 
denkt: dat is dan zoveel keer € 0,19 
kilometervergoeding en daar kan 
ik weer een kind van onderhouden. 
Het is voor mij zo belangrijk om iets 
voor een kind te kunnen betekenen.’

WERELDDELEN / DECEMBER 2019
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DOOR MARLIES MORET, HOOFDREDACTEUR

MIGUEL, JE MAG NU NAAR SCHOOL BIJ CONVIVENTIA. 
HOE VIND JE DAT?
‘Andere	mensen	helpen	is	goed!	Mijn	sponsor	helpt	mij.	Nu	wil	
ik	zelf	ook	graag	andere	mensen	helpen.	Mijn	sponsor	is	bij	mij	
op	bezoek	geweest.	Hij	praatte	tegen	me,	maar	ik	verstond	er	
niets	van.	Ik	denk	dat	het	Engels	was.’

WAT ZIJN JE HOBBY’S?
‘Ik	vind	het	leuk	om	te	sporten	met	mijn	broertjes.	We	voet-
ballen	vaak.	William	verliest	altijd	van	me.	Ik	speel	ook	graag	
met	mijn	oom,	hij	is	heel	grappig.	En	ik	vind	het	leuk	om	in	het	
water	te	spelen.	Ik	weet	alleen	niet	hoe	je	moet	zwemmen.’	

HOE ZIET JOUW SCHOOLDAG ERUIT?
‘Om	5	uur	’s	morgens	sta	ik	al	op!	Na	het	ontbijt	brengt	mijn	
moeder	me	naar	school,	meestal	lopend.	Op	school	volg	ik	de	
lessen.	De	pauzes	zijn	leuk,	dan	kan	ik	met	mijn	vrienden	spe-
len.	’s	Middags	haalt	mijn	moeder	me	weer	op.	Dan	eten	we	
iets	en	daarna	doe	ik	huiswerk.	Ik	help	mijn	moeder	thuis	ook	
wel	eens	met	opruimen.	Nou	ja…’	Miguel	lacht:	‘Héél	soms.’

KUN JE IETS NOEMEN WAAR JE DANKBAAR VOOR BENT?
‘Ik	dank	God	voor	ons	gezin.	Mijn	broertjes	en	ik	maken	soms	
ruzie,	maar	ik	houd	wel	van	ze.	Mijn	oma	zorgt	ook	goed	voor	
ons.	Ze	is	altijd	vrolijk.	Ik	dank	God	ook	voor	mijn	vader.	Hij	
woont	best	ver	weg,	dus	ik	kan	hem	jammer	genoeg	alleen	in	
de	vakanties	zien.		Verder	ben	ik	dankbaar	voor	de	potloden	

die	ik	heb	gekregen.	Ik	vind	tekenen	heel	leuk.	Blauw,	geel	en	
groen	zijn	mijn	lievelingskleuren.’

WAT WIL JE LATER GRAAG WORDEN? 
‘Uitvinder!	Ik	wil	iets	uitvinden	waarmee	je	dromen	kunt	laten	
uitkomen.	Ook	wil	ik	graag	goed	leren	voetballen.	En	ik	droom	
ervan	mijn	familie	te	helpen.	Dat	is	belangrijk.	Dan	voelt	ieder-
een	zich	fijner.’

WAT WIL JE TEGEN JE SPONSOR ZEGGEN?
‘Dankjewel	Jaco!	Ik	ga	proberen	Nederlands	te	leren,	want	dan	
kan	ik	met	jou	praten.’

VER WEG

NAAR SCHOOL IN COLOMBIA EN IN NEDERLAND:

‘WE HOUDEN ALLEBEI VAN 
VOETBAL EN VAN SPELEN’

NAAM: MIGUEL ANGEL HORMAZA (8 JAAR)

WOONT IN COLOMBIA

GEZIN: VADER (WOONT ELDERS), MOEDER, 

TWEE BROERTJES: WILLIAM (5) EN JUAN DAVID (4)

Moeder Diana Carolina:
‘Ons	leven	is	veranderd	nu	Miguel	in	het	
sponsorprogramma	zit.	Miguel	voelt	zich	thuis	
op	school.	De	docenten	geven	echt	om	ons	en	
helpen	ons	bij	allerlei	dingen.	Op	school	leren	
kinderen	over	God,	over	respect	en	vertrouwen.	
Mijn	geloof	is	sterker	geworden,	omdat	ik	zie	hoe	
God	ons	leven	leidt.	Miguel	inspireert	me	om	
sterk	te	zijn.	Hij	zegt	ook	steeds:	‘Mama,	we	zijn	
niet	alleen!’	Ik	vind	het	fijn	dat	jullie	naar	mijn	kind	
vragen.	Dat	betekent	veel	voor	me.’

Miguel staat 
rechts op de foto.
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BASIRU, HOE KEN JE WOORD EN DAAD?
‘Op	school	halen	we	iedere	woensdag	geld	op	voor	sponsor-
kinderen.	Vorig	jaar	deden	we	dat	voor	Angie	uit	Guatemala.	
Toen	hebben	we	ook	een	les	gehad	van	een	juf	van	Woord	en	
Daad	over	het	land	enzo.	Nu	heb	ik	een	nieuwe	juf	en	hebben	
we	ook	een	ander	sponsorkind,	maar	ik	weet	de	naam	niet	
precies.	Thuis	hebben	we	ook	een	sponsorkind	van	Woord	en	
Daad.’

WAT ZIJN JE HOBBY’S?
‘Ik	houd	van	trampolinespringen,	we	hebben	een	grote	tram-
poline	in	de	tuin.	Voetballen	vind	ik	ook	leuk.	En	eigenlijk	nog	
veel	meer,	zoals	vissen,	kikkers	vangen	en	ik	zit	nog	op	een	
verdedigingssport	Pencak	Silat.	En	op	pianoles.’

HOE ZIET JOUW SCHOOLDAG ERUIT? 
‘Meestal	maakt	mijn	moeder	mij	wakker	’s	morgens.	Hoe	laat	
dat	is	weet	ik	niet	precies,	maar	volgens	mij	is	het	nog	wel	don-
ker	dan.	Aankleden,	tas	inpakken,	eten	en	met	de	buurjongen	
naar	school	fietsen.	Dan	spelen	totdat	de	bel	gaat.	We	horen	
iedere	dag	een	Bijbelverhaal.	Verder	rekenen,	taal	en	spelling,	
maar	het	mooiste	vak	vind	ik	geschiedenis.	Dat	zijn	vaak	mooie	
en	interessante	verhalen.’

WAT WIL JE LATER GRAAG WORDEN?
‘Brandweerman.	Ik	houd	van	vuur	en	van	blussen.	Soms	

maken	we	een	vuurtje	in	de	tuin.	Vuurwerk	vind	ik	ook	mooi	
om	te	zien.’	

KUN JE IETS NOEMEN WAAR JE DANKBAAR VOOR BENT?
‘Ik	ben	dankbaar	voor	mijn	Bijbel.	En	voor	m’n	ogen	en	oren.	
Ook	ben	ik	dankbaar	dat	we	het	goed	hebben.	Verder	ben	ik	
blij	dat	ik	mijn	fiets	heb.	Laatst	was	die	gestolen,	toen	moest	ik	
op	de	step	of	lopen	naar	school.	Gelukkig	hebben	we	‘m	terug-
gevonden	en	kan	ik	weer	lekker	crossen.’	

DICHTBIJ

NAAR SCHOOL IN COLOMBIA EN IN NEDERLAND:

‘WE HOUDEN ALLEBEI VAN 
VOETBAL EN VAN SPELEN’

NAAM: BASIRU NDONG (9 JAAR)
WOONT IN BARENDRECHT
GEZIN: VADER MET VRIENDIN EN KLEIN 
BROERTJE, MOEDER EN DRIE ZUSJES. PLEEGGEZIN: PLEEGOUDERS, DRIE 
ZUSSEN EN TWEE BROERS.

Pleegmoeder Hanneke:
‘Basiru	is	altijd	erg	betrokken	bij	kinderen	die	
het	moeilijk	hebben.	Hij	zorgt	ook	graag	voor	z`n	
jongere	zusjes.	Dat	is	fijn	om	te	zien.	Het	is	mooi	als	
kinderen	jong	al	zien	dat	het	niet	vanzelfsprekend	
is	dat	ze	het	zo	goed	hebben,	dat	je	gewoon	op	je	
mooie	fiets	stapt	en	met	een	volle	broodtrommel	
naar	school	fietst.	Door	de	voorlichting	van	Woord	
en	Daad	bij	hem	in	de	klas	is	de	Angie	achter	de	
foto	voor	hem	echt	gaan	leven.	Hij	zal	hierdoor	ook	
niet	snel	zijn	zendingsgeld	op	woensdag	vergeten.’
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‘EEN PLEK WAAR RUIMTE IS 
VOOR EEN GOED GESPREK’

DOOR HENRIËT ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER

DICHTBIJ

Voor	Bram	van	Duijvenvoorde	en	Janneke	
Klop	was	het	absoluut	een	hoogtepunt:	
de	opening	van	de	Woord	en	Daad	
kringloopwinkel	in	Lisse,	afgelopen	
september.	De	opkomst	was	onverwacht	
hoog.	Janneke:	‘Het	was	zo	druk,	de	
mensen	stonden	in	rijen	voor	de	kassa.	
Ik	was	zelfs	blij	dat	het	regende,	anders	
waren	er	vast	nog	meer	mensen	gekomen	
en	had	het	niet	in	de	winkel	gepast!’

Bram	(62)	en	Janneke	(38)	maken	als	vrijwilliger	
deel	uit	van	het	winkelbestuur.	Bram,	in	het	
dagelijks	leven	werkzaam	bij	de	politiemeldka-
mer,	is	vrijwilligerscoördinator.	Hij	zorgt	ervoor	
dat	er	overdag	genoeg	vrijwilligers	aanwezig	
zijn.	En	als	het	heel	druk	is	ook	’s	avonds,	om	de	
schappen	weer	aan	te	vullen.	Janneke	neemt	de	
PR	voor	haar	rekening.	Nu	haar	jongste	in	groep	
1	zit,	heeft	ze	tijd	om	zich	in	te	zetten	voor	de	
kringloopwinkel	en	met	regelmaat	berichten	op	
Instagram	en	Facebook	te	plaatsen.	Ze	draagt	
er	ook	zorg	voor	dat	de	winkel	netjes	blijft.	‘Ik	
vind	het	belangrijk	dat	het	er	verzorgd	uitziet.’

ONDERWIJS IN COLOMBIA
De	opbrengst	van	de	winkel	gaat	naar	onder-

WINKELVRIJWILLIGERS MET HART VOOR 
MENSEN IN COLOMBIA ÉN IN NEDERLAND
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wijs	voor	kinderen	in	Colombia.	‘Het	begon	allemaal	met	
een	groep	jongeren	uit	de	kerk,	die	een	reis	maakte	naar	
Colombia,’	legt	Bram	uit.	‘Vorig	jaar	september	gaven	ze	
hierover	een	presentatie.	Naast	het	bouwen	van	een	school	
hadden	ze	daar	ook	veel	contact	met	mensen	in	projecten	
van	Woord	en	Daad.’	Ook	hoorde	Bram	dat	Woord	en	Daad	
bezig	is	met	het	opzetten	van	nieuwe	kringloopwinkels.	Hij	
had	contact	met	de	manager	van	de	winkels,	Arco	Sturm,	
en	was	aanwezig	tijdens	de	eerste	informatieavond	in	Lisse.	
‘Toen	waren	er	al	zo’n	25	mensen.	In	januari,	bij	de	tweede	
avond,	waren	dat	er	al	40!’	Daarna	begon	de	zoektocht	
naar	een	pand.	Uiteindelijk	met	succes.	Bram,	gloedvol:	‘We	
zitten	op	een	prachtlocatie!’	

TEKENEN OP DE VLOER
Op	1	juli,	midden	in	de	zomer,	kregen	ze	de	sleutel.	
‘Niemand	van	de	vrijwilligers	uit	het	bestuur	had	winkel-
ervaring,’	lacht	Bram.	‘Het	pand	was	helemaal	leeg.	Nadat	
we	de	sleutel	hadden,	gingen	we	meteen	aan	de	slag.	Eerst	
tekenden	we	alles	op	de	vloer	uit.’	Een	van	de	vrijwilligers	
heeft	een	bouwkundige	achtergrond,	wat	goed	van	pas	
kwam	bij	het	maken	van	bouwtekeningen.	‘Iedere	vrijwil-
liger	heeft	weer	andere	kwaliteiten.	We	deden	vrijwel	alles	
zelf,’	vervolgt	Janneke.	’Er	is	bijna	heel	de	zomervakantie	
getimmerd.	We	hebben	vloerbedekking	gelegd,	stellingen	
in	elkaar	gezet.’	Ook	maakten	ze	goed	gebruik	van	hun	net-
werk,	met	daarin	veel	ondernemers.	‘Ook	zij	leverden	een	
grote	bijdrage!’	

OOG VOOR ELKAAR
Tijdens	de	opening	op	11	september	verwelkomden	de	
vrijwilligers	honderden	bezoekers.	Het	ruime	pand	aan	de	
Koninginnelaan	heeft	twee	verdiepingen,	maar	geen	lift.	
‘We	vroegen	ons	nog	wel	even	af	hoe	dat	zou	uitpakken,’	
vertelt	Janneke.	‘Maar	daar	hoefden	we	ons	geen	zorgen	
over	te	maken.	Een	buggy	blijft	bijvoorbeeld	beneden	
staan	en	kleine	kinderen	gaan	op	de	arm	mee	naar	boven.	
Pas	zag	ik	ook	iets	moois:	een	oude	dame	kreeg	aan	twee	
kanten	een	arm	en	kwam	zo	de	trap	op.’	

Oog	voor	de	mensen	in	de	winkel,	dat	is	iets	wat	Janneke	
erg	belangrijk	vindt.	‘Deze	winkel	is	niet	alleen	bedoeld	

om	te	snuffelen	tussen	producten	en	geld	op	te	halen	
voor	Colombia,	maar	ook	een	plek	waar	ruimte	is	voor	een	
goed	gesprek	en	een	luisterend	oor.	Ik	vind	het	belangrijk	
dat	bezoekers	dit	ervaren.’	De	koffietafel	in	hoek	wordt	
daarom	goed	gebruikt.	Pas	zat	Janneke	er	een	tijdlang	
naast	een	bezoeker.	‘Zij	vertelde	mij	haar	hele	levensver-
haal.	Door	naast	mensen	te	zitten	en	te	luisteren	proberen	
we	iets	uit	te	dragen,	omdat	we	ook	geloven	dat	dat	een	
opdracht	is.’

MOEDERLAND
De	mensen	in	Lisse	weten	de	winkel	inmiddels	goed	te	
vinden,	zelfs	buiten	openingstijden.	‘We	halen	’s	nachts	
de	stroom	eraf,	maar	laten	altijd	een	paar	lampjes	bran-
den.	Mensen	die	langskomen,	kunnen	dan	toch	even	naar	
binnen	kijken,’	lacht	Bram.	Janneke	merkt	ook	dat	het	
online	plaatsen	van	foto’s	bezoekers	naar	de	winkel	trekt.	
‘Mensen	staan	soms	heel	vroeg	voor	de	deur,	omdat	ze	
een	bepaald	product	echt	heel	graag	willen	hebben!’	

Inclusief	het	bestuur	telt	de	winkel	inmiddels	zo’n	75	
vrijwilligers.	Nieuwe	vrijwilligers	zijn	van	harte	welkom.	
‘Onze	vrijwilligers	hebben	heel	verschillende	achtergron-
den,	maar	die	diversiteit	is	juist	bijzonder,’	vertelt	Janneke.	
Bram:	‘De	oudste	vrijwilliger	is	85,	de	jongste	19.	De	laat-
ste	is	ook	mee	geweest	naar	Colombia.’	Bijzonder	detail:	de	
winkel	heeft	zelfs	een	Colombiaanse	vrijwilliger.	Janneke:	
‘Deze	dame	kwam	bij	ons	binnen	en	vertelde	meteen	dat	
ze	hier	wilde	komen	werken.	De	opbrengst	is	voor	kinde-
ren	in	haar	moederland.	Ze	is	echt	heel	enthousiast!’	

 'Onze vrijwilligers hebben heel 

verschillende achtergronden, 
maar die diversiteit is juist 

bijzonder'  

Een	kijkje	nemen	of	vrijwilliger	worden?	
Kringloopwinkel	Lisse	is	te	vinden	op	
Koninginneweg	101.	Meer	informatie	en	
openingstijden:	0252-745853	of	 
www.woordendaadwinkels.nl

De vrolijke speelgoedhoek 

in de winkel.
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Is	er	bij	jou	in	de	klas	iedere	dag	of	week	een	leerling	
‘kanjer’	of	‘zonnetje’	van	de	dag	of	week?	Leuk	toch,	
als	jouw	klasgenoten	complimentjes	over	jou	maken?	
Echt	trots	kun	je	dan	zijn!	Zeker	als	het	niet	alleen	
complimentjes	zijn	om	je	mooie	broek	of	nieuwe	rok,	
maar	een	pluimpje	omdat	je	goed	kunt	tekenen	of	
heel	goed	kunt	samenwerken.	En	dat	geldt	natuurlijk	
niet	alleen	in	de	klas,	maar	ook	thuis.	Ook	je	ouders	
kunnen	heel	blij	worden	als	hun	kinderen	ergens	goed	
in	zijn	of	erg	hun	best	doen	om	een	doel	te	halen.	

Ook	ouders	in	de	werklanden	van	Woord	en	Daad	
kunnen	enorm	trots	zijn	op	hun	kinderen.	Neem	
Kenenisa,	een	7-jarige	jongen	uit	Roggie,	een	klein	

dorp	in	het	midden	van	Ethiopië:	‘Ik	wil	graag	dokter	
worden.’	Dankzij	het	sponsorprogramma	van	Woord	
en	Daad	kan	hij	naar	school.	‘Ons	gezin	doet	er	
twee	uur	over	om	bij	het	dichtstbijzijnde	ziekenhuis	
te	komen,’	vertelt	hij.	‘Vanwege	die	afstand	zijn	
er	mensen	overleden.’	Juist	daarom	wil	hij	dokter	
worden.	‘Dan	kan	ik	later	de	mensen	uit	mijn	eigen	
dorp	behandelen.’	

Wat	zullen	de	ouders	van	Kenenisa	trots	op	hem	
zijn!	Ze	zullen	er,	samen	met	zijn	sponsors,	alles	
aan	doen	om	ervoor	te	zorgen	dat	hun	zoon	
ook	echt	zijn	droom	kan	waarmaken!

  Ha Kanjers!  

Groetjes Janneke Witzier
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Meer	over	zulke	kanjers	horen?	Welkom	bij	het	Kinderprogramma	van	de	Werelddag,	D.V.	zaterdag	
18	januari	2020	in	de	Midden	Nederland	Hallen	in	Barneveld.	Neem	een	andere	kanjer	mee!	Vanaf	
D.V.	6	januari	kun	je	een	speciale	kleurplaat	downloaden	op	woordendaad.nl/werelddag.	Lever	'm	
in	bij	de	inschrijfbalie	van	de	Werelddag	en	wie	weet	krijg	jij	op	die	dag	een	mooi	prijsje!

Kleurplaat
Kleur	de	kleurplaat	zo	mooi	
mogelijk	in.	Je	kunt	hem	
opsturen	voor	11	januari	
naar	Postbus	560,	4200	
AN		Gorinchem.	Vermeld	
duidelijk	je	naam,	adres	en	
leeftijd.

DOOR JANNEKE WITZIER, SCHOLENVOORLICHTER
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Bewoners Winterdijk 
bezoeken Woord en 
Daad-winkel
Op	dinsdagmiddag	15	oktober	
kregen	de	vrijwilligers	van	de	
kringloopwinkel	in	Waddinxveen	
bezoek	van	39	bewoners	van	
Huize	Winterdijk	in	Gouda.	Tijdens	
deze	middag	(in	alle	rust,	omdat	de	
winkel	normaal	gesloten	is)	konden	
de	bezoekers	heerlijk	rondkijken,	
winkelen	en	kleding	passen.	Ook	
dronken	ze	gezellig	met	elkaar	
koffie.	Daarnaast	werd	er	gezellig	
gepraat	met	de	vrijwilligers.	De	
vrijwilligers	hoorden	
later:	‘Het	gonst	door	
de	Winterdijk.	Wat	een	
mooie	Woord	en	Daad	
winkel.	We	hebben	
ervan	genoten!’	

Vriendschapsjubileum 
in Soest

Op	5	september	
jl.	was	Ellen	
Snoek,	coördi-
nator	vrijwil-
ligers,	te	gast	
bij	vrijwilligers-
groep	Soest.	

Daar	waren,	voor	de	tweede	keer	
dit	jaar,	jubilea	te	vieren	van	vrijwil-
ligers	die	al	25	jaar	betrokken	zijn	
bij	Woord	en	Daad.	Dit	keer	was	
dat	ook	het	geval	voor	secretaris	
Marieke	Burggraaf.	Haar	medeco-
mitélid	Marieke	van	Olst	hield	een	
speech	en	vertelde	dat	zij	Marieke	
Burggraaf	destijds	zelf	benaderde…	
en	ze	sindsdien	bevriend	zijn.	Niet	
alleen	een	jubileum	als	vrijwilliger,	
maar	ook	een	jubilerende	vriend-
schap	dus.	Gefeliciteerd!

ACTIE IN UITVOERING DICHTBIJ

DOOR DE REDACTIE

Woord	en	Daad	hecht	
eraan	om	op	transparante	
wijze	haar	giften	te	
verantwoorden.	Dit	
overzicht	geeft	inzicht	
op	hoofdlijnen.	Hebt	
u	er	vragen	over?	Bel	
ons	gerust	voor	meer	
informatie.

PROGRAMMA BEDRAG
Agrarische	ontwikkeling 1.177.260
Algemeen 153.372
Benin 366.442
Burkina	Faso 23.970
de	Filipijnen 270
Ethiopië 400
Guatemala 91.711
Mozambique 344
Oeganda 328.965
Sierra	Leone 87.661
Tsjaad 123.750
Zuid-Afrika 375
Beleidsbeïnvloeding	&	
Bewustwording 95.021

Bangladesh 1.880
Nederland 93.041
Oeganda 100
Huizenbouw 57.905
Bangladesh 57.905
Job	Booster	&	Migratie 1.532.568
Algemeen 42.615
Bangladesh 54.415
Benin 17.106
Burkina	Faso 276.456
Colombia 200.809
de	Filipijnen 172.062
Ethiopië 416.074
Haïti 10.005
India 101.694
Mozambique 45.000

Oeganda 43.000
Sri	Lanka 116.020
Tsjaad 33.145
Zuid-Afrika 4.167
Nalatenschappen 1.033.697
Algemeen 1.033.697
Noodhulp	&	Weerbaarheid 477.503
Algemeen 40.042
Bangladesh 56
Burkina	Faso 4.565
de	Filipijnen 8.256
Ethiopië 7.452
Haïti 165
Indonesië 16.371
Irak 1.090
Jemen 25.169
Mozambique 371.879
Nepal 1.105
Pakistan 45
Sri	Lanka 1.219
Zuid-Soedan 90
Onderwijs 9.080.528
Algemeen 167.690
Bangladesh 257.193
Benin 220.677
Burkina	Faso 1.237.853
Colombia 671.190
de	Filipijnen 731.590
Ethiopië 1.183.835
Guatemala 1.515.803
Haïti 1.769.173

India 880.177
Nepal 83.846
Nicaragua 350
Sierra	Leone 361.151
Overige	inkomsten 1.520.419
Algemeen 1.461.714
Bangladesh 65
Burkina	Faso 31.395
Colombia 60
de	Filipijnen 527
Ethiopië 545
Guatemala 340
Haïti 6.875
India 185
Nederland 13.424
Sierra	Leone 5.259
Zuid-Afrika 31
Water,	Sanitatie	&	Hygiëne 1.912.729
Algemeen 18.805
Bangladesh 282.341
Benin 132.447
Burkina	Faso 267.197
Ethiopië 1.111.266
Guatemala 23
Haïti 19.080
India 3.043
Oeganda 78.482
Zuid-Afrika 45
TOTAAL																																		€	16.887.630

Giftenoverzicht derde kwartaal 2019
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In actie voor Fernando 
en zijn vrienden

Julia	en	Julia	gingen	aan	de	slag	
met	de	actie	uit	Verrekijker.	Samen	
haalden	ze	geld	op	voor	Fernando	
en	zijn	vrienden	in	Colombia.	
Woord	en	Daad	ontving	van	hen	
een	leuk	berichtje:

‘Wij, Julia en Julia, hebben vanmid-
dag geld ingezameld voor de actie 
uit de Verrekijker, help Fernando. We 
haalden 13,50 euro op wat inmiddels 
is overgemaakt. 1 van de moeders 
heeft ons op de foto gezet. Groetjes 
van Julia van der Wal en Julia van 
Wijngaarden.’

Wat	leuk,	Julia	
en	Julia,	hartelijk	
bedankt	voor	jullie	
actie.	Super	gedaan!



Jaarlijkse Woord en Daad

Miftah Seid – Ethiopië 
Oud-sponsorkind en arts  
‘de wonderdaden van Christus’

Met een lege maag je zoon twee uur naar school laten lopen. Of je 
dochter niet naar school laten gaan, omdat er ook water gehaald 
moet worden. Je wilt het beste voor je kind, maar je hebt geen 
keuze. Uitzichtloos? Dankzij onderwijs en door te voorzien in de 
basisbehoeften kunnen deze kinderen werken aan een mooie 
toekomst. Kom naar de Werelddag en luister naar de verhalen 
over extreme armoede en hoop. ’t Zal je kind maar zijn!

Sprekers

Sephora Nadjimbaidje– Tsjaad  
Directeur kindertehuis 
‘Christen in een moslimland’

‘t Zal je kind 
maar zijn!

GRATIS AANMELDEN
woordendaad.nl/werelddag

D.V. 18 JANUARI - BARNEVELD, MIDDEN NEDERLAND HALLEN
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✓ Korte indrukwekkende verhalen 
✓ Zang- en cultuurmomenten 
✓ Ontmoeting met bonenkoffie en thee
✓ Sfeervolle, duurzame en centrale locatie 
✓ Beoordeeld met een 8.3!

belevingsmarkt en veiling | workshops
crèche, kinder- en tienerprogramma



DOOR HENRIËT ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER

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.	

Kan onderwijs in een regio echt het 
verschil maken? Teshale Tadeg Fanfa 
(38), docent in Ethiopië, is daar ten volle 
van overtuigd. Eerder ontvingen de 
kinderen in Roggie pas onderwijs vanaf 
een jaar of 10, nu beginnen ze al op 
kleuterleeftijd aan hun schoolperiode. 
‘De school van Hope heeft de 
gemeenschap in Roggie een grote 
verandering gebracht.’ 

Teshale	geeft	les	aan	klas	5	tot	en	met	
10,	aan	gemiddeld	50	kinderen	per	
groep.	‘Ik	heb	Amhaars	gestudeerd	
aan	de	Universiteit	van	Dila,’	vertelt	de	
docent	enthousiast.	‘Amhaars	is	ook	mijn	
favoriete	vak.	Waarom?	Omdat	taal	de	
basis	is	voor	alles.’

Roggie	is	echter	niet	de	eenvoudigste	
omgeving	om	les	te	geven.	Het	grootste	
deel	van	de	gemeenschap	heeft	een	
lage	sociaal-economische	status	en	de	
regio	is	erg	afhankelijk	van	de	landbouw.	
‘Wanneer	er	een	tekort	aan	regen	is,	lijdt	
de	gemeenschap	onder	droogte,’	legt	
Teshale	uit.	Ook	de	slechte	infrastruc-
tuur	en	gebrek	aan	goed	drinkwater	
eisen	hun	tol.	

KLEUTERONDERWIJS
Hoewel	onderwijs	van	groot	belang	is	
voor	de	ontwikkeling	van	een	kind,	was	
het	in	Roggie	helemaal	niet	vanzelfspre-
kend	dat	de	kinderen	naar	school	gingen.	
‘Voor	deze	school	van	Hope	geopend	
werd,	volgde	geen	van	de	kinderen	kleu-
terschoolonderwijs.	Kinderen	kregen	pas	
les	vanaf	een	jaar	of	10,	zodra	ze	sterk	
genoeg	waren	geworden	om	de	lange	
afstand	naar	de	dichtstbijzijnde	school	af	
te	leggen.’	De	opening	van	Hope	School	
in	Roggie	minimaliseerde	deze	afstand.	
‘Hope	geeft	onderwijs	op	het	niveau	van	
kleuterschool	tot	middelbare	school,’	
vertelt	Teshale,	‘en	daarnaast	bieden	

we	extra	ondersteuning	zoals	voed-
sel,	kleding	en	medische	diensten.	Ook	
bieden	we	geestelijke	ondersteuning.	
Dankzij	het	project	krijgen	leerlingen	
daarbij	schoon	drinkwater	op	school	en	
in	hun	dorp.’		

ELEKTRICITEIT
Teshale	vindt	veel	voldoening	in	zijn	
werk	bij	Hope.	De	gezondheidstoestand	
van	de	gemeenschap	is	sterk	verbeterd	
nu	de	mensen	toegang	tot	schoon	
drinkwater	hebben.	Door	de	toegang	
tot	onderwijs	en	ondersteuning	op	het	
gebied	van	bijvoorbeeld	voedsel	en	kle-
ding,	verbetert	de	positie	van	de	gezin-
nen.	Toch	blijven	er	uitdagingen	waar	de	
gemeenschap	dagelijks	mee	te	maken	
heeft,	zoals	de	slechte	infrastructuur	en	
de	grote	afstand	tot	het	dichtstbijzijnde	
ziekenhuis.	‘Daarnaast	hebben	kinderen	
vaak	niet	de	juiste	middelen	om	thuis	
hun	huiswerk	te	maken,	bijvoorbeeld	
door	gebrek	aan	elektriciteit.’	

VADER
Toch	voert	dankbaarheid	bij	Teshale	de	
boventoon.	Binnenkort	hoopt	hij	voor	
de	derde	keer	vader	te	worden.	‘Als	do-
cent	probeer	ik	te	blijven	leren	en	mijn	
lessen	te	verbeteren,	om	op	die	manier	
mezelf,	mijn	gezin	en	mijn	gemeenschap	
te	dienen,’	vertelt	hij.	Teshale	merkt	dat	
Woord	en	Daad	een	belangrijke	bijdrage	
levert	aan	het	werk	van	Hope.	‘Woord	
en	Daad	ondersteunt	ons	om	het	
onderwijs	te	verbeteren	en	dit	project	
succesvol	te	laten	zijn.	Ik	dank	God	dat	
Hij	ons	uw	steun	heeft	gegeven	voor	
onze	gemeenschap.	God	zegene	u	en	
uw	land.	Jullie	leren	ons	om	goed	te	zijn	
voor	anderen	en	om	te	delen	van	wat	
we	hebben.’	

EEN VAN DE...
docenten in ons  
sponsorprogramma

 ‘Taal is de basis voor alles’  

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

RAAD VAN BESTUUR
Rina	Molenaar	MSc

RAAD VAN TOEZICHT 
Voorzitter
Ds.	C.	Westerink,	Nijkerk
Secretaris
P.W.	Nobel	RA,	Zwijndrecht
Mr.	M.A.	Overbeeke-Boer,	Dordrecht
Ing.	C.	van	Burg,	Spui	(gemeente	Terneuzen)
G.V.	den	Hartog,	Ochten
Ing.	B.	Jaspers	Faijer,	Rouveen
Dr.	R.	Toes,	Oud-Beijerland

REDACTIE VAN DIT NUMMER
Marlies	Moret-Verwoerd	(hoofdredacteur),	Rudolf	Mulderij,	Henriët	
Roseboom,	Aukelien	Wierenga.	Ook	werkten	mee:	Tera	Voorwinden,	
Janneke	Witzier,	Rina	Molenaar	en	Reinke	Oorbeek

FOTO’S IN DIT NUMMER
Huibert	van	den	Bos,	Sjaak	Verboom,	Woord	en	Daad,	Corjan	Rink,	
Jaco	Ottevanger	

BANKIERS
IBAN	NL64	RABO	0385	4870	88
IBAN	NL67	ABNA	0509	8115	66
t.n.v.	Woord	en	Daad,	Gorinchem

Woord	en	Daad	is	een	Algemeen	Nut	Beogende	Instelling	(ANBI)
RSIN-nummer	004275871

GIFTEN/ONTVANGSTBEVESTIGING
Om	kosten	te	besparen	zenden	we	geen	ontvangstbevestigingen	
voor	giften	met	een	bedrag	lager	dan	€	1.000,-.	Wilt	u	toch	een	ont-
vangstbevestiging,	vermeld	dit	dan	duidelijk	op	uw	overschrijving.
Bent	u	ondernemer	en	wilt	u	bijdragen	aan	het	werk	van	Woord	en	
Daad?	Kijk	op	www.woordendaad.nl/ondernemers.
Doelbestedingsratio	2018:	94,65%

Voor	testamentaire	beschikkingen	luidt	ons	adres:	Stichting	Woord	
en	Daad,	gevestigd	te	Gorinchem.
Onze	stichting	is	ingeschreven	onder	nummer	41118168,	bij	de	
Kamer	van	Koophandel	te	Utrecht	en	staat	onder	controle	van	een	
registeraccountant.

GRAFISCHE VERZORGING
BladenMakers,	Nijkerk

DRUK
Drukkerij	De	Groot	
Dit	magazine	is	gedrukt	op	FSC®-gecertificeerd	papier.

OPLAGE
75.000	exemplaren

OVERNAME ARTIKELEN
Overname	van	artikelen	is	prima!	Graag	bronvermelding	van	tekst	
en	beeld.
ISSN	1871-9570

DOCENT TESHALE GEEFT LES IN HET AMHAARS AAN 
KLASSEN MET 50 KINDEREN
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	 2.020	EXTRA	KINDEREN	NAAR	SCHOOL	IN	2020.	
DOET	U	MEE? 
WWW.WOORDENDAAD.NL/KINDZIJN

ACHTER DE FOTO

Marlies van der 
Staaij en dochter 
Camila
Benthuizen  

Ondersteunen:	Diego	Felipe	Garcia	
Sanchez,	Colombia	

Marlies van der Staaij: ‘Na ons bezoek 
aan Colombia zijn we Diego gaan steu-
nen. Een kind sponsoren is wat er voor 
ons bij hoort. Het is mooi dat wij zo een 
kind aan de andere kant van de wereld 
een plek kunnen geven in ons gezin. Het 
is bijzonder om in het contact met hem 
ook te zien dat geloven een belangrijk 
onderdeel van zijn leven is. Diego vraagt 
om voor hem en zijn moeder te bidden. 
Het is van grote meerwaarde dat het 
christelijke aspect, waaronder de liefde, 
in het sponsorprogramma een plek heeft.'
Dochter Camila: ‘Doordat mijn ouders 
Diego steunen krijgt hij ook betere 
kansen. Net zoals ze ons ook een kans 
hebben gegeven door adoptie.’


