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handen ineen

Vindingrijke 
vrijwilligers in 
Middelharnis

 Profiteren van elke druppel water  

in Burkina Faso 

‘Ik realiseerde 
me dat ik  

niet alleen 
stond’

ABILU

#WATERKRACHT
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We wassen er onze handen mee, we drinken het, het is belangrijk om gewassen te laten groeien en ook voor de industrie 
is veel water nodig. Toegang tot water is niet vanzelfsprekend, de druk op de watervoorraden neemt toe. Binnen het 

programma ‘Duurzaam Water’ werkt Woord en Daad aan toegang tot water en een gezonde leefomgeving voor iedereen. 
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> WOORD
DOOR DS J. W. VERWEIJ, ZWIJNDRECHT

Onmisbaar water
Ziedaar water; wat verhindert  
mij om gedoopt te worden?' 
HANDELINGEN 8:36B.

Water is voor mens en dier een van de belangrijkste voorwaar-
den om te kunnen leven of zelfs te overleven. Zovelen op deze 
ondergaande wereld hebben er gebrek aan, zij vergaan van dorst. 

Het is een beeld dat in de Bijbel nogal eens wordt gebruikt om 
de ontzettende nood van de dorstige uit te beelden. Ik verga van 
dorst! Een beeld dat, dankzij het wonder van Gods genade, niet 
eindigt in de dood door gebrek aan water. Maar het wijst op de 
Rotsteen, Die levend water voortbrengt. Dat Water is onmisbaar 
nodig om gered te mogen worden van de dorst die ons zal kwel-
len als wij moeten sterven zonder dat levende water.

Hoeveel mensen hebben ons dat al voorgezongen uit Psalm 63: 
‘Mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U; in een land, 
dor en mat, zonder water.’ Hoe is de dichter aan deze geestelijke 
dorst gekomen?  De natuurlijke mens kent deze geestelijke dorst 
namelijk niet. Hij leeft zonder God en Christus, zonder toekomst 
en zonder hoop. Zonder en buiten dit leven gevende water.

Maar de man die deze dorst kent is verrast door het zien van dit 
water in de woestijn van Judea. Hij heeft het gezocht in het land 
waar hij vandaan kwam. De Moorman vond het in zijn land onder 
het heidendom niet. Daarom reisde hij daarvandaan om het te 
zoeken in Jeruzalem. Ook daar vond hij het in de weg van Gods 
wijs en voorzienig beleid niet. 

En nu op Gods tijd en wijze ziet hij daar water in de woestijn, 
waar geen water kon zijn. ‘Ziedaar water,’ nee, geen water om 
zijn lichamelijke dorst te lessen, maar om de dorst van zijn ziel te 
lessen. Om in de weg van de vergeving van zijn zonden de verza-
diging tot het eeuwige leven te ontvangen. Om met Christus in 
Zijn dood gedoopt te mogen worden. Dat alleen geeft eeuwige 
verzadiging.

God deelt die geestelijke honger en dorst nog uit aan wie Hij wil 
en wanneer Hij wil. Zet u onder de middelen van Zijn genade, 
waar het Woord het uitdeelt, door Zijn daad – dat is de Heilige 
Geest. Zonder wedergeboorte zal immers niemand God zien.

›  VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

Een beker koud water

'De Rotssteen brengt levend  
water voort!' 

‘Een beker koud water’ is de titel van een boek dat 
wijlen Gerdien Post-Dankers schreef. Gerdien werkte 
bijna zes jaar voor Woord en Daad in Haïti toen ze 
door een ernstig auto-ongeluk om het leven kwam. 
Een moment dat in het geheugen gegrift staat van 
mensen die in die tijd nauw bij Woord en Daad 
betrokken waren.
Het boek neemt je als lezer mee in het leven van 
Gerdien. Het laat zien hoe vreugde en verdriet elkaar 
afwisselden in het werk in de hoofdstad Port-au-
Prince. Je leest hoe het geloof in Gods leiding haar 
steeds weer bemoedigde.  Een mooi boek, dat het 
werk tekent dat Gerdien vanaf 1983, samen met 
haar man Maarten en drie kinderen, op Haïti mocht 
doen.
‘Een beker koud water’.  Ik moet hier vaak aan 
denken als ik de Duurzaam Water-projecten bezoek, 
waarin de beschikbaarheid van (schoon) water 
centraal staat. We hebben hoge ambities. Omdat 
toegang tot water een zaak is van vele partijen, wer-
ken we samen met andere organisaties, bedrijven, 
waterschappen en overheden. Bijvoorbeeld in een 
groot watermanagementproject rond de Ethiopi-
sche Awash-rivier, waar we werken aan een eerlijke 
verdeling van het water. Zodat alle mensen aan de 
rivier, ook stroomafwaarts, voldoende water tot hun 
beschikking hebben.

Gerdien Post-Dankers liet in haar werk zien dat het 
aanreiken van een beker koud water vanuit chris-
telijke bewogenheid een getuigenis kan zijn voor 
anderen. Een beker koud water: simpel, eenvoudig en 
tegelijk levensveranderend. Zo veel jaren later mogen 
wij er, dankzij de betrokkenheid van velen, nog steeds 
mee doorgaan. Door ambitieus te zijn, om zo uitein-
delijk voor mensen écht verschil te kunnen maken. 
Daarbij putten we onze motivatie en energie uit Hem 
die levend water geeft. Dat perspectief drijft ons om 
iedere dag bij te dragen aan duurzame verandering! 

r.molenaar@woordendaad.nl
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Water is leven. Dat geldt in Nederland en in Ethiopië. Het land van Abilu ligt 
aan de Awash-rivier. De rivier geeft leven en een goede oogst, maar voor 
hoe lang nog? Samen met de lokale overheid en zes partners uit de regio 
werken we aan beter waterbeheer rond deze rivier.

De Awash-rivier ontspringt vlakbij Addis Abeba, de 
hoofdstad van Ethiopië. De rivier is 1250 kilometer 
lang en voorziet een enorme groep mensen in het 
stroomgebied van water. Miljoenen mensen zijn 
van de rivier afhankelijk voor hun akkers, dieren en 
huishouden. 
Helaas wordt de Awash-rivier niet goed beheerd. 
Er wordt bovenstrooms steeds meer water afgetapt 
voor de landbouw en industrie, waardoor de water-
voorraad in het droge seizoen snel afneemt. Tegelijk 
wordt er afval- en rioolwater gedumpt, waardoor 
de rivier is verworden tot de meest vervuilde rivier 
van Ethiopië. Zo is een rivier die een enorm gebied 
zou kunnen voeden aan het vervuilen en opdrogen. 

Goed waterbeheer en een beter, duurzaam systeem 
kunnen hier verandering in brengen. 

BEDRIJVIGHEID
De rivier heeft veel gezichten. Soms is het een hel-
dere, vrolijk stromende rivier. In het regenseizoen is 
het een bulderende moddermassa. In het hoogland 

Abilu:

'Zo is een rivier die een enorm 

gebied zou kunnen voeden aan 
het vervuilen en opdrogen.' 
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een brede rivier, gaandeweg steeds kleiner en 
droger. Langs de rivier vind je veel bedrijvigheid: 
industrie, maar ook kleine boerenbedrijfjes. Men-
sen wassen hun kleding in de rivier. Dieren drin-
ken van het water. Op veel plekken zie je kleine 
aftakkingen, bedoeld om het omliggende land te 
irrigeren. Zo zorgt de rivier voor veel verschillende 
mensen in allerlei verschillende omstandigheden. 
Eén van de mensen voor wie de rivier zorgt, is 
Abilu.

DE RIVIER IS ONS LEVEN
We spreken Abilu (28) op zijn land. ‘Al sinds ik een 
kleine jongen was, voel ik mij een boer. In mijn 

kindertijd paste ik op de dieren en hielp ik mijn ou-
ders waar ik kon. Nu huur ik mijn eigen stuk land, 
één hectare, waar ik maïs, uien en teff (graansoort, 
red.) verbouw. De opbrengst is voldoende om van 
te leven voor mij en mijn ouders. Ik ben alleen, 
dus ik heb geen gezin waar ik voor moet zorgen. 
De rivier is van levensbelang voor de oogst. Sinds 
2015 is mijn oogst twee keer verloren gegaan. We 
hebben hier bijna het hele jaar droogte, maar in 
het regenseizoen overstroomde alles. Alle plantjes 
waren weggespoeld. Dat is een groot probleem: op 
sommige momenten hebben we te weinig water 
en andere momenten juist veel te veel. We zijn erg 
afhankelijk van de rivier, de rivier is ons leven.’

Boer Abilu (28)
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Het project WaterPricing wordt van 2018 tot en 
met 2024 uitgevoerd in het Awash subbasin rond 
de Awash-rivier. Het project is gericht op efficiën-
ter gebruik en een eerlijke verdeling van het be-
schikbare water. WaterPricing introduceert onder 
meer een verdienmodel door het opzetten van een 
belastingsysteem voor watergebruik. Ook wordt 
er met de Ethiopische overheid samengewerkt aan 
de verbetering van waterbeheer in het subbasin. 
Het project werkt aan de volgende pijlers voor een 
duurzame verandering.

Systeemverandering  
rondom de rivier

hele systeem. Hoe wordt de rivier beheerd? Welke 
partijen hebben bovenstrooms invloed? Wat zijn de 
overheidsplannen voor de komende jaren? In dit speel-
veld wil Woord en Daad het verschil maken. Daarom 
werken we samen met zes partners uit onder meer 
waterschappen en het bedrijfsleven, zodat de verande-
ring daadwerkelijk duurzaam en lokaal gedragen is.

LOKALE VERBANDEN
Eén van de focuspunten van dit project is efficiënte 
irrigatie. Boeren verenigen zich in lokale verenigingen 
voor afspraken over watergebruik en ontvangen trai-
ning over optimale irrigatie. Abilu: ‘Ik weet van andere 
boeren dat ze afspraken maken in een soort vereni-
ging. Die lokale verbanden zijn erg belangrijk, het is 
zwaar om alles zelf te doen. Dat gaat ook niet altijd 
goed.’ Door meer van deze lokale verbanden op te 

MISSCHIEN HAD GOD ER EEN PLAN MEE?
Abilu plant vooruit en spaart, zodat een tegenval-
lende oogst niet gelijk het einde van zijn bedrijf 
betekent. ‘Natuurlijk is het verdrietig als je je oogst 
verliest. Ik plan goed en verbouw diverse gewassen 
om het risico te spreiden. Toch verloor ik mijn oogst 
tot twee keer toe. Het verlies was ruim 50.000 birr 
(€ 1.400).’ De eerste keer was ik boos, maar je kunt 
niks doen. Misschien had God er een plan mee. Ik 
praatte in die tijd even met helemaal niemand. Toen 
ik wel met anderen ging praten, realiseerde ik me 
dat ik niet alleen stond.' 

OVERSTROMING 
Overstromingen zoals Abilu heeft meegemaakt, 
zijn te voorkomen door wateropslag. Door in het 
regenseizoen een overloop te gebruiken voor over-
tollig water, kan aan het begin van de rivier veel 
water worden opgeslagen dat in het droge seizoen 
weer losgelaten kan worden. Deze spreiding van 
het water is onderdeel van het project dat Woord 
en Daad uitvoert. 

SPANNING
Naast te veel water, is ook te weinig of vervuild wa-
ter een bedreiging voor boeren. In de droge tijd is 
het eerlijk verdelen van het beschikbare water van 
groot belang. Grote bedrijven bovenstrooms schaf-
fen flinke pompen aan om water uit de rivier naar 
hun productielocatie of akkers te pompen. Daar-

door is er benedenstrooms minder water beschik-
baar voor kleinschalige landbouw, zoals op de akker 
van Abilu. Ook tussen boeren gaat het niet altijd 
goed. Abilu: ‘In het droge seizoen is er sowieso niet 
veel water beschikbaar. Sommige boeren gebruiken 
te veel, waardoor er voor de ander niks overblijft. 
Dat zorgt voor spanning tussen de boeren, ze gaan 
soms zelfs met elkaar op de vuist.’

SAMEN MET DE OVERHEID 
De lokale overheid ziet het probleem van de rivier 
en hoort de kleine boeren. Het systeem met ir-
rigatiekanalen is met hun ondersteuning gebouwd, 
nu onderhouden de boeren het. Om duurzaam iets 
te veranderen in de omstandigheden van de kleine 
boeren is het dus belangrijk om niet alleen naar de 
boeren en hun gezinnen te kijken, maar naar het 

'Misschien had God er  
een plan mee' 

 Slimme monitoring 
Er wordt meetapparatuur in de rivier geplaatst om 
watergegevens te verzamelen over de waterstanden, 
waterkwaliteit en de hoeveelheid water die wordt 
afgetapt. Ambtenaren worden getraind hiermee te 
werken.

 Belastingheffing 
Door het invoeren van een belastingsysteem en het 
verstrekken van vergunningen voor watergebruik gaan 
draagkrachtigen betalen voor water. Zo komt er geld 
beschikbaar om het beheer te verbeteren. Boeren 
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worden georganiseerd in ‘organisaties van 
watergebruikers’. Deze organisaties krijgen 
voor een gereduceerd tarief toegang tot water.

 Opvang en hergebuik 
Er gaat speciale aandacht naar de meest 
kwetsbaren rond de rivier. Met hen wordt 
ingezet op het verminderen van watergebruik 
en het vasthouden en hergebruiken van water, 
onder andere door regenwateropvang.

 Efficiënte irrigatie 
Boeren in de ‘organisaties van watergebruikers’ 
krijgen training om efficiënt te irrigeren en hun 
productie te verbeteren.

De samenwerking
Woord en Daad werkt in het project samen met 
zes partijen. Er zijn zowel bedrijven als overheids-
partijen betrokken om het project tot een wer-
kend geheel te maken. Twee Ethiopische over-
heidsinstanties, Awash Basin Authority (AwBA) 
en OMEB, worden ondersteund in het heffen van 
belasting en het waterbeheer. Twee bedrijven, 
Eijkelkamp en VNGI, maken door innovatieve 
techniek het invoeren van een belastingstelsel en 
het monitoren van watergebruik en waterkwali-
teit mogelijk. Daarnaast is Dutch Water Autorities 
kennispartner. Woord en Daad stuurt het project 
aan. Ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
is intensief betrokken bij dit project en voorziet in 
een groot deel van het projectbudget.

Investering en looptijd
Dit project is omvangrijk; het totaal benodigde 
budget is bijna 4,7 miljoen euro. Door subsidie van 
het Ministerie van Buitenlandse zaken en bijdra-
gen van de andere deelnemende partners is al 3,4 
miljoen euro binnen. We werven nog  
€ 1.275.000 voor dit vijfjarige project. Inmiddels 
is daarvan al € 280.000 binnen. Wilt u ook graag 
bijdragen? 
Kijk op pagina 8 en 9 of  
www.woordendaad.nl/waterkracht.

zetten en op andere punten actie te ondernemen 
(zie kader) heeft iedereen voorlopig voldoende 
water om een goede oogst van het land te halen. 
Zo hoeft ook een boer die afhankelijk is van de 
rivier niet in armoede en onzekerheid te leven. 

CHRISTELIJKE WAARDEN
De identiteit van Woord en Daad als christelijke 
organisatie speelt een belangrijke rol in dit pro-
ject. In het grote systeem van overheid, beleid, 
waterschap en lobby van grote bedrijven komen 

we op voor de belangen van de kleine boer en de 
gemeenschappen benedenstrooms. Opkomen voor 
de verdrukte en hen een stem geven is hierin een 
belangrijke focus. Daarnaast is goede omgang met 
de omgeving en de schaarse natuurlijke hulpbron-
nen een vorm van rentmeesterschap die we graag 
stimuleren vanuit onze Bijbelse motivatie. We dra-
gen deze motivatie en waarden uit in het netwerk 
en naar de mensen met wie we werken.

PLANNEN 
Ondanks het soms onzekere bestaan 
als boer heeft Abilu plannen genoeg. ‘Ik 
speel met het idee om naast het boe-
ren ook een handelsonderneming op te 
zetten.’ Hoopvol: ‘Als ik je over vijf jaar 
spreek, denk ik dat het zover is!’

'De identiteit van Woord en Daad is 

belangrijk in dit project.' 



DELEN

Water is alles. Voor een gezin, 
om te wassen en koken. Maar 
ook voor boeren die hun akkers 
moeten bewateren. Op veel 
plekken in de wereld is er grote 
delen van het jaar te weinig en 
soms te veel water, zoals in het 
geval van Abilu. Door de inzet 
van Woord en Daad krijgen en 
behouden de meest kwetsbare 
mensen langs de rivier toegang 
tot voldoende water voor hun 
levensonderhoud. Ondersteun 
onze waterprojecten met een gift!

De kracht 
van water

FOTO: JILKE TANIS

Structureel bijdragen? 
Word sponsor of partner!

Wereldwijd groeien te veel kinderen op in een hopeloze 
situatie. Armoede, honger, geweld of rampen zorgen 
ervoor dat ze geen perspectief hebben. Sponsoring biedt 
een kind perspectief, door uw bijdrage vanaf € 30,- p/m 
kan een kind werken aan zijn/haar toekomst. 

Meld u aan via www.woordendaad.nl 
/sponsoreenkind of bel met onze col-
lega’s: 0183 – 61 18 00

http://www.woordendaad.nl/sponsor-een-kind
http://www.woordendaad.nl/sponsor-een-kind
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Woord en Daad werkt al jaren samen met partners over 
de hele wereld. In goede en in slechte tijden. In Ethiopië, 
Oeganda, Bangladesh én in Nederland. Dankzij financiële 
steun van partners uit Nederland kan ons werk doorgaan 
en veranderen levens. Al vanaf € 5 bent u partner van 
Woord en Daad. 

www.woordendaad.nl/partner

Shura Tufa: 

‘De rivier is leven. Zonder de rivier is er geen 

water, en zonder water is er geen oogst.’ 

Ondersteuning van  
één boer bij het  
vasthouden en  
hergebruiken van water

Training van één 
ambtenaar voor de 
verbetering van het 
waterbeheer

Ondersteuning van één 
familie bij de aanleg 
van een bassin voor 
wateropvang

Verbeterde productie 
van gewassen voor één 
familie, door coaching 
op efficiënte en slimme 
irrigatie


€ 9 

€ 100

€ 265

€ 39 

Uw gift is welkom via IBAN 
NL64 RABO 0385 4870 88 

o.v.v. ‘Waterkracht’. 

Meer informatie en online 

doneren:

www.woordendaad.nl/
waterkracht.

Hartelijk dank voor uw steun!

http://www.woordendaad.nl/deboerop
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DELEN

Al ruim twee jaar werkt Woord en 
Daad met drie partnerorganisaties aan 
een duurzame watervoorziening in 
Tigray. En er zijn prachtige resultaten 
neergezet. Samenwerkingspartners als 
bedrijven, financiers en watercomités 
in Tigray werken steeds beter samen en 
leveren diensten die elkaar versterken. 
We hebben al bijna 300.000 mensen be-
reikt met schoon drink- en irrigatiewa-
ter door de aanleg of reparatie van ruim 
1.250 waterpunten. Om dat te bereiken, 
trainden we ondernemers in boorwerk-
zaamheden, onderhoud en marketing 
en zijn nieuwe partijen betrokken. Maar 
één belangrijke factor ontbreekt nog. 
De overheid is nog maar beperkt bij het 
project betrokken, terwijl juist zij kan 
zorgen voor meer draagvlak en impact. 
 

‘HET GOEDSTE DOEL’
Eind 2019 nomineerde de AFAS Foun-
dation het Woord en Daad-waterproject 
in Ethiopië voor de titel van ‘Het Goed-
ste Doel’. De genomineerden mochten 
op kosten van AFAS een droom voor 
hun project in vervulling laten gaan. Een 
prachtige kans om te werken aan verbe-
terde samenwerking met de Ethiopische 
overheid. Shewanesh Weldemoskel, 
Tewodros Redda en Nigusse Bitew, drie 
overheidsfunctionarissen die werkzaam 
zijn voor provinciale en nationale Water 
Ministeries, arriveerden zodoende in 
Nederland voor een week van strategie-
ontwikkeling en kennisuitwisseling. 

‘We waren blij met de uitnodiging naar 
Nederland te komen,’ vertelt Tewo-
dros. Hij is de directeur van het Water 

Ministerie in Tigray. ‘Op het gebied van 
drink- en irrigatiewater zijn nog grote 
stappen te zetten. Nog maar 60% van 
de mensen heeft nu toegang tot schoon 
drinkwater. Dat is een mooi resultaat, 
maar het is nog lang niet genoeg. Het 

waterproject is een uniek project omdat 
het belangrijke facetten als training, 
verbinding en monitoring combineert.’ 
Zijn collega Nigusse vult aan: ‘Dat er 
boor- en onderhoudsbedrijven worden 
opgezet is nieuw voor de watersector 

'We zien een positieve invloed die 
twee kanten op werkt.' 

Het is een gure dinsdagmiddag. In één van de vergaderzalen van het Woord en Daad-kantoor 
is de energie voelbaar. Drie Ethiopische overheidsfunctionarissen en de projectmanager 
van een groot Woord en Daad-waterproject in Ethiopië zijn een dag geleden aangekomen in 
Nederland. Vandaag hebben ze met het Nederlandse projectteam doorgedacht over betere 
samenwerking met de overheid. Een gezamenlijk doel drijft hen daarbij. ‘Schoon drinkwater 
voor alle mensen in Tigray, de noordelijkste provincie van Ethiopië.’

WATERPROJECT EN OVERHEID  
SLAAN HANDEN INEEN

‘NA AFLOOP MOET HET WERK OOK DOORGAAN!’
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›  IMPRESSIE
DOOR JILKE TANIS

One of the guys
‘Mister Jolki, mister Jolki!’ Terwijl ik met mijn camera sta te filmen, 
hoor ik vanuit de verte geroep. Ik kijk op en zie een van de twee man-
nen die ik deze morgen volg naar me zwaaien. ’Mister Jolki, come!’ 
Glimlachend loop ik naar de waterkant, waar Hundaol en zijn compag-
non al de hele morgen de kwaliteit van het water van de Awash-rivier 
testen. Mister Jolki, tot uw dienst! 

Terwijl ik aan de waterkant de werkende wetenschappers observeer, 
denk ik terug aan het afgelopen jaar. Voor Woord en Daad sprak ik tal-
loze mensen rond de Awash-rivier. Mensen als Banci, die me vertelde 
dat ze, bij gebrek aan beter, soms het water uit de rivier moet drinken. 
Gadiso, die vertelde hoe moeilijk het is om zijn land te irrigeren zonder 
water in de buurt. En boer Abilu, wiens oogst nu al twee keer door te veel 
regenval verwoest werd.  

Hoewel de vele verhalen over watergebrek, overstroming en vervuiling 
steeds weer door me heen schieten als ik thuis de kraan opendoe, zijn het 
juist ook de mooie en grappige momenten die me van al die uren rond de 
Awash-rivier bijblijven. Ik herinner me die ene morgen toen ik knalrood 
van de hitte in een machinekamer terecht kwam, waar een van de man-
nen naar mijn bezwete hoofd wees en vol enthousiasme uitsprak dat ik 
zo op zijn Ethiopische dochter leek. Ik denk aan de Ethiopische water-
schapsmannen, die, toen ik hoogzwanger was, steeds over mijn ‘status’ 
spraken en er op stonden al mijn apparatuur te dragen. Aan Simenesh; 
een enthousiaste boerin die, toen niemand keek, de kans greep om me 
aan haar zoon te koppelen. Aan die keer dat we met 18 man op een trac-
tor door het landschap reden. Aan hoe we vastzaten in de modder en van 
een dijk dreigden te glijden. 

Een jaar geleden was de Awash voor mij vooral een normale rivier. Maar 
de Awash is zoveel meer. Het is de levensader voor kwetsbare boeren, 
een goudader voor grote plantages en een belangrijk project van al die 
bevlogen Woord en Daad-partners, die betrokken zijn om het water 
eerlijker te verdelen. Daarom kreeg ik zo’n dikke glimlach van dat ‘mister 
Jolki’, die ene morgen. Het is een ware eer om voor even, een klein beetje, 
one of the guys te zijn. 

De auteur is storyteller en journalist. Ze woont in Ethiopië en legde voor 
Woord en Daad verhalen vast rondom de Awash-rivier.

Jilke Tanis

in onze regio. We zien een positieve 
invloed die twee kanten op werkt. Er 
komen nieuwe waterpunten bij die ook 
goed onderhouden worden. Daarnaast 
creëren de nieuwe bedrijven werkge-
lenheid voor veel jonge mensen.’ 

DE ROL VAN DE OVERHEID
Op de vraag naar de rol die de Water 
Ministeries kunnen spelen, komt snel 
een antwoord. ‘De voortgang van 
het model dat binnen dit project is 
opgezet, is cruciaal voor ons,’ zegt 
Tewodros. ‘Als Water Ministerie spelen 
we graag een rol door wetgeving te 
maken die het werk voor de bedrijven 
makkelijker maakt.’ De drie functio-
narissen hebben er alle vertrouwen 
in dat het werk door blijft gaan als 
het project over twee jaar afloopt. 
‘Na deze week in Nederland gaan we 
alle nieuwe ideeën en afspraken in 
Ethiopië verder uitwerken in een geza-
menlijke strategie. Daarnaast hebben 
we de ambitie dit model op te schalen. 
Op deze manier kunnen ook andere 
provincies profiteren van een zelfstan-
dige watersector.’

Nog maar 60% van de mensen heeft 
toegang tot schoon drinkwater.

WATERPROJECT EN OVERHEID  
SLAAN HANDEN INEEN
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PRIKBORDDELEN

1600 vrouwen  
zingen in Katwijk
Houdt u van zingen? RO Duin en Bollen organiseert op D.V. 20 maart 
2020 in de Nieuwe Kerk in Katwijk een unieke vrouwenzangavond: 
‘1600 vrouwen zingen in Katwijk’. De opbrengst is bestemd voor het 
Awash-project in Ethiopië. Welkom!

Waardevolle 
vrijwilligers
De waardevolle inzet van onze 
duizenden vrijwilligers is van 
groot belang voor Woord en 
Daad. Tijdens NLdoet (D.V. 13 en 
14 maart) steken veel Nederlan-
ders hun handen uit de mouwen. 
Onze vrijwilligers doen dit echter 
niet alleen op deze dagen, maar 
het hele jaar door. Bijzonder! 
Laat u ook merken dat u hen 
waardeert? Bezoek eens tijdens 
NLdoet een winkel, comité of 
verkooppunt in uw buurt!

www.woordendaad.nl/ 
wijdoen

Ticketverkoop en meer informatie:
www.vrouwenzang.nl. 

SAVE THE DATE!

Inschrijven en meer informatie:
www.sportforothers.com.

3E EDITIE SPORT FOR OTHERS:  
D.V. 26 SEPTEMBER 2020
BEKLIM FIETSEND OF (HARD)LOPEND  
DE MONT VENTOUX
Hoe ver loop jij voor water? In Senbatu Shalla (Ethiopië) moeten mensen 
6 tot 36 kilometer lopen. Of ze drinken water uit een poel langs de weg, 
met alle gevolgen van dien… Doe mee met Sport for Others op D.V. 26 
september 2020 en werk mee aan (schoon) drinkwater voor gezinnen in 
droog Ethiopië!

VOLG ONS OP 
SOCIAL MEDIA! 

http://www.woordendaad.nl/vrijwilligers
http://www.vrouwenzang.nl
http://www.sportforothers.com


13

PROFITEREN VAN  
ELKE DRUPPEL WATER 
IN BURKINA FASO

VERZAMELEN VAN ‘WATERGEGEVENS’ 
VOOR EERLIJK BEHEER 

Pas als het niet vanzelfsprekend beschikbaar is, weet je hoe belangrijk 
water is. In Burkina Faso, een land in de droge Sahel-regio, wordt het weer 
steeds onvoorspelbaarder. Dit heeft gevolgen voor de vele boeren in het 
gebied. Met Drops4Crops zetten we ons in om boeren in deze kwetsbare 
regio weer perspectief te geven. Het verzamelen van geografische en 
meteorologische informatie speelt hierin een belangrijke rol.

Water halen bij 
het meer.

DELEN

DOOR MARLIES MORET-VERWOERD, HOOFDREDACTEUR FOTO'S EN TEKST: CORJAN RINK
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Ernst Sonneveld is als projectexpert Duur-
zaam Water bij het project betrokken. Hij 
vertelt: ‘In het droge noorden van Burkina 
Faso worden lange periodes van droogte 
afgewisseld met felle regenbuien. Om een 
idee te geven: op jaarbasis valt in dit gebied 
zo’n 600 millimeter regen, in Nederland 
jaarlijks gemiddeld rond de 800 millimeter. 
Maar in Burkina Faso valt de regen in slechts 
vier maanden per jaar. Boeren hebben het 

Het Drops4Crops-project in Burkina Faso wordt 
uitgevoerd met partnerorganisaties ASPMY, Living 
Water International, Office de Développement 
Evangélique (ODE) en Woord en Daad, in 
samenwerking met de regionale overheidsinstanties 
(DREA en DRAAH). De regionale overheid voor land- 
en waterbeheer zet zich als publieke partij in voor 
verbeterd watermanagement.

Samenwerking

daardoor moeilijk: hun gewassen hebben 
water nodig, maar dat is in een groot deel 
van het jaar bijna niet beschikbaar. Regent 
het eenmaal, dan loopt het regenwater 
ook heel snel weer weg. Omdat er als 
gevolg van droogteperiodes zo weinig 
beplanting is, wordt het water nauwelijks 
vastgehouden. Daarmee ben je als boer 
niet alleen het water kwijt, maar is ook 
nog een deel van je vruchtbare bodem 
weggespoeld.’

Kun je uitleggen welke rol geo-informatie in 
het project speelt?
‘Met een geografisch informatiesysteem 
proberen we te visualiseren hoeveel water 
er in het gebied beschikbaar is in een 
bepaalde periode. We kijken bijvoorbeeld 
naar meteorologische gegevens zoals 
regenvalhistorie, maar ook naar grondwa-
terstanden van putten en de waterhoogte 
in reservoirs. Ook brengen we in kaart 
waar de waterbehoefte is in het gebied. 
Hoeveel vee leeft er in het gebied? Wat 
wordt aan landbouw gedaan en welke 
gewassen worden verbouwd? Hoeveel 
liter water is er nodig om een bepaald 
gewas te kunnen verbouwen? Met al 
deze ‘watergegevens’ weten we wanneer 
er veel water beschikbaar is en wanneer 
weinig, en kunnen we die twee met elkaar 
in balans brengen.’

Wat wordt er vervolgens met die gegevens 
gedaan?
‘Deze informatie leggen we voor aan de 

Ernst Sonneveld

In dit kaartje is te zien hoe we het reservoir in Goinré willen beschermen door drie verschillende banden met vegetatie aan te planten. Zo wordt verzanding van het reservoir tegengegaan.

Forages zijn putten, profondeur is diepte en niveau statique is 
de waterhoogte in de put. We maakten deze analyse voor het 

stroomgebied Goinré.
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mensen die in deze regio leven: veeboeren, 
landbouwers, vertegenwoordigers van dorpen, 
enzovoort. We willen in het gebied een soort 
miniwaterschappen vormen waarin water-
gebruikers zeggenschap hebben over wat er 
met het beschikbare water moet gebeuren. 
In Nederland vinden we verkiezingen voor de 
waterschappen vaak niet zo interessant, maar 
dáár is het een zaak van groot belang. We 
bespreken met de watergebruikers wat we 
kunnen doen om de hoeveelheid water die er 
valt, zo veel mogelijk in het gebied te houden. 
Daarbij richten we ons met name op boeren.’

Op welke manier kan het water wél beter wor-
den vastgehouden?
‘Soms zijn er eenvoudige oplossingen die 
direct een groot verschil maken. We trainen 
boeren op het nemen van maatregelen om het 
beschikbare water vast te houden in de grond. 
Bij het zaaien is het bijvoorbeeld belangrijk de 
zaden te planten in kuiltjes. Deze kuiltjes hou-
den het water vast. Ook kun je water op het 
land houden door rijen stenen aan te leggen 
en groenstroken rond de gewassen te planten. 
Deze voorkomen gelijk dat het bodemmateriaal 
wegspoelt.

We werken in het project aan een nieuwe 
infrastructuur voor de opslag van water en 
geven boeren toegang tot krediet. Daarnaast 
trainen we boeren op het gebruik van inno-
vatieve irrigatietechnieken. Op demovelden 
laten we technologie zien waarmee boeren hun 
gewassen kunnen irrigeren, onder meer met 
druppelirrigatie. Verder leren boeren met verbe-
terde marktkennis en marketingtechnieken hun 
inkomsten te verhogen.’ 

Wat is het doel van het project als het gaat om 
waterbeheer?
‘We willen een duurzame vorm van integraal 
waterbeheer bewerkstelligen, waarbij iedere 
watergebruiker aan tafel zit en op de hoogte 
is van wat er gaande is. Samen komen we tot 

'Optimaal en eerlijk waterbeheer, 

dat zijn de kernwoorden in  
dit project.' 

De situatie in het noorden van Burkina Faso is niet gemakkelijk. Er 
zijn aanslagen en het gebied is niet veilig. Toch blijft het team, met 
onze partnerorganisaties, hard doorwerken om de boeren in deze 
regio te ondersteunen. Dit project heeft een budget van 4,8 miljoen 
euro over de looptijd van 7 jaar. Hiervan wordt 50% gefinancierd 
door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). We 
werven nog € 15.000 voor dit project in 2020. Wilt u ook bijdragen?  

Veiligheid in noorden 
Burkina Faso

Kijk op www.woordendaad.nl/
drops4crops

Hier is te zien dat er ook veel landbouw wordt bedreven op plekken 
waar dat eigenlijk niet meer kan, omdat het schadelijk is voor de oevers 
van het reservoir. Met het planten van rijen vegetatie (kaartje 2) worden 
ook de oevers gestabiliseerd.

een plan om zo optimaal mogelijk van het water 
gebruik te maken. Optimaal en eerlijk waterbe-
heer, dat zijn de kernwoorden in dit project. Het 
geografisch informatiesysteem helpt hierbij om 
inzicht te verkrijgen. Alles met het doel om het 
beschikbare water goed te gebruiken en kwets-
bare boeren te ondersteunen bij het behouden 
of zelfs verhogen van hun productie.’

http://www.woordendaad.nl/drops4crops/
http://www.woordendaad.nl/drops4crops/
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DOOR TERA VOORWINDEN, REDACTEUR

WIE BEN JE EN WAAR KOM JE VANDAAN?
Ik heet Tegenu Zerfu, woon in Legetaffo in de buitenwij-
ken van Addis Abeba en ben 42 jaar. Ik ben getrouwd met 
Mahlet Assefa en we hebben twee kinderen: Amen en 
Eliana.

KUN JE IETS VERTELLEN OVER JE WERK?
Ik werk voor de Dutch Water Authorities en Woord en 
Daad en coördineer projecten van beide organisaties in 
Ethiopië, met name op het gebied van watermanagement. 
Ik werk daarbij als verbindende schakel tussen de verschil-
lende projecten. Omdat ik in Nederland heb gewoond, 
ken ik ook de cultuur en het watermanagement daar. 

WAT ZIJN UITDAGINGEN VOOR JE WERK?
De belangrijkste uitdagingen waar we aan werken zijn 
droogte en overstromingen, de kwaliteit van het water-
beheer en waterbestuur. De snelle bevolkingsgroei en 
economische ontwikkeling van Ethiopië vragen om meer 
water en een goed bestuur. Als deze er niet komen, raken 
onze hulpbronnen uitgeput.

HOE HEBBEN RENS EN JIJ ELKAAR LEREN KENNEN?
Ik ken Rens sinds 2011. We ontmoetten elkaar voor het 
eerst in Amersfoort in het Waterschapgebouw in een 
vergadering met een vriend. Het doel van de vergadering 

was het opstellen van een projectnota voor waterbeheer 
in Ethiopië. Het was grappig hoe dat toen ging. Henoc en 
ik waren druk aan het debatteren. Rens was in verwarring 
en vroeg zich af: Wat gebeurt hier? Maar later gingen we 
samenwerken.

WAT KUN JE LEREN VAN RENS?
Ik leer van de bottom-upbenadering in Nederland die 
wordt gekoesterd door Rens. Elke dag leer ik ook veel 
over zaken als procesoriëntatie, systematisch manage-
ment en planning. Wat ik leer, helpt me echt op de 
werkvloer.

WIL JE NOG IETS DELEN?
De huidige watercrisis gaat niet alleen om water op zich, 
maar het gaat vooral om hoe het beheerd en bestuurd 
wordt. Water stroomt, verdampt en slaat neer. Zo kan een 
probleem op één plek ook verderop heel andere men-
sen treffen. Een uitdaging op één plek is onderdeel van 
een grotere gezamenlijke uitdaging. Voor een duurzame 
toekomst is het hoog tijd om samen de uitdagingen aan te 
pakken op alle niveaus: lokaal, regionaal en mondiaal. Dit 
is niet slechts een optie, maar een noodzaak en prioriteit 
voor iedereen. 

VER WEG

RENS EN TEGENU WERKEN AAN WATERBEHEER 
IN NEDERLAND EN ETHIOPIË

‘HOOG TIJD OM SAMEN 
UITDAGINGEN AAN TE PAKKEN’

Rechts Rens, links Tegenu

NAAM: TEGENU ZERFU (42 JAAR)
WOONT IN LEGETAFFO, ETHIOPIËGEZIN: GETROUWD MET MAHLET  
ASSEFA , TWEE KINDEREN:  
AMEN EN ELIANA. 
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WIE BEN JE EN WAAR KOM JE VANDAAN?
Ik heet Rens Huisman, woon in Kampen en ben 47 jaar. Ik ben ge-
trouwd met Janine en heb twee zoons: Stephan (14) en Mels (12). 
Mijn jeugd bracht ik door in een klein dorp waar hard gewerkt 
werd. Daar had ik zorgeloze jaren en kwam ik niets tekort. Heel 
anders dus dan de situatie waarin veel kinderen in Ethiopië leven.

KUN JE IETS VERTELLEN OVER JE WERK?
Ik werk voor het waterschap Zuiderzeeland. We zijn daar elke dag 
druk om de mensen in de provincie Flevoland te voorzien van 
veilig, voldoende en schoon water. Ik ben daarbij ook coördina-
tor voor internationale samenwerking. We werken samen met 
overheidsinstellingen in ontwikkelingslanden en we proberen te 
helpen met goed waterbeheer. Zo hopen we bij te dragen aan 
betere kansen voor arme, kwetsbare groepen. We doen dit met 
de 20 andere waterschappen in Nederland onder de naam ‘Dutch 
Water Authorities’. We leren daar zelf trouwens ook veel van.

WAT ZIJN UITDAGINGEN VOOR JE WERK?
In de meeste ontwikkelingslanden zijn er elk jaar overstromin-
gen, watertekorten en is extreme vervuiling. Klimaatverandering, 
bevolkingsgroei en toename van industrie maken de problemen 
nog groter. Voor organisaties is het best lastig om al die ontwik-
kelingen tegelijk bij te benen. Dutch Water Authorities probeert te 
ondersteunen bij het oplossen van allerlei problemen. Zo werken 
we in Ethiopië samen met Woord en Daad aan het verminderen 

van het watertekort en aan een eerlijke verdeling van water tus-
sen boeren.

HOE HEBBEN JIJ EN TEGENU ELKAAR LEREN KENNEN?
We kennen elkaar meer dan acht jaar. Ik zat in vergadering met 
twee Ethiopiërs; Tegenu en een vriend van hem. Ze waren hevig 
aan het debatteren. Ik dacht: Wat gebeurt hier? Mijn theoreti-
sche tegenover hun gepassioneerde manier van denken, was een 
cultuurshock voor mij. Maar het was het begin van een heel goede 
samenwerking. Ik heb veel geleerd van Tegenu.

WAT KUN JE LEREN VAN TEGENU?
In ontwikkelingslanden lachen ze om wat wij waterstress noemen. 
Maar in Ethiopië zijn er elk jaar overal rampen. Met de weinige 
middelen die mensen hebben, moeten ze daarmee dealen. Met de 
vele middelen die wij hebben, voorkomen we dat rampen plaats-
vinden. Dus het werken in Ethiopië geeft ons praktijkervaring in 
situaties die we in Nederland niet kunnen oefenen. Ze moeten 
grote problemen oplossen met weinig middelen. 

WIL JE NOG IETS DELEN?
Stel je iemand voor als jezelf, maar dan in Ethiopië. Beiden ben 
je even afhankelijk van water, want zonder overlijd je. Maar wij 
realiseren ons dat niet eens meer, terwijl dit in Ethiopië aan de 
orde van de dag is. Water is en blijft een bron van conflict tussen 
mensen.

DICHTBIJ

RENS EN TEGENU WERKEN AAN WATERBEHEER 
IN NEDERLAND EN ETHIOPIË

‘HOOG TIJD OM SAMEN 
UITDAGINGEN AAN TE PAKKEN’

NAAM: RENS HUISMAN (47 JAAR)

WOONT IN KAMPEN

GEZIN: GETROUWD MET JANINE, TWEE 

ZOONS: STEPHAN (14) EN MELS (12)
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VINDINGRIJKE VRIJWILLIGERS 
IN MIDDELHARNIS

DICHTBIJ

Gebrek aan belangstelling voor de winkel? 
Daar hoeven de vrijwilligers in Middelharnis 
zich geen zorgen over te maken. Op 
een zonnige woensdagochtend, buiten 
openingstijden, wordt er diverse keren 
op de deur van de Woord en Daad-
winkel getikt en naar binnen gekeken. De 
bezoekers moeten echter nog even geduld 
hebben: om 13 uur staan de vrijwilligers 
weer klaar om hen binnen te laten, met 
veel enthousiasme. ’De omgang met 
mensen, dat is het leukst!’

Samen met Jaap Mackloet, Carien Korteweg en Lia Wilstra 
voeren we het gesprek aan de ruime koffietafel. Aan de 
muur achter hen prijkt een kunstig vormgegeven krijt-
tekening. ‘Die wordt geregeld vervangen,’ vertelt Jaap. Als 
voorzitter maakt hij met Lia en Carien en nog een aantal 
andere vrijwilligers deel uit van de stuurgroep. Lia maakt 
onder meer de planning voor de vrijwilligers, Carien draagt 
er zorg voor dat de winkel er tiptop uitziet. En zo ziet hij er 
ook zeker uit: de winkel oogt ruim en netjes, mede dankzij 
de ruim zeventig betrokken vrijwilligers die op allerlei ma-
nieren hun handen uit de mouwen steken. 

‘Onze bezorgers zijn al uren aan het werk,’ vertelt Lia, met 
een hoofdknik naar de drie mannen die net binnen komen 
lopen. Naast het bezorgen van aankopen, halen ze ook 
spullen op bij mensen thuis. ‘Soms treffen we kapotte spul-
len aan, die nemen we dan niet mee. Gelukkig krijgen we 
ook veel mooie artikelen binnen,’ gaat Jaap verder. ‘En dat 

CREATIEF, ENTHOUSIAST EN MET OOG VOOR DE MEDEMENS

DOOR HENRIËT ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER
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kan snel gaan. Als we ‘s ochtends een bankstel in de 
winkel plaatsen, kan het ‘s middags al verkocht zijn!’ 
Lia lacht en geeft meteen nog een voorbeeld: ‘We 
hadden een klein kastje staan, dat iemand graag 
wilde hebben. Een vrijwilliger liep naar de kassa om 
een verkoopbonnetje te maken. Op dat moment 
pakte iemand anders het kastje op en ging ermee in 
de rij staan!’

SCHILDERSEZEL
Het komt ook weleens voor dat artikelen niet 
verkocht worden. Maar de creatieve vrijwilligers zijn 
niet voor één gat te vangen. ‘We hadden eens een 
schilderij dat maar niet verkocht werd,’ glimlacht 
Carien. ‘Toen kregen we een schildersezel binnen. 
We haalden het schilderij uit de lijst en zetten dat 
op de ezel. En in een mum van tijd wilde iemand 
dat kunstwerk hebben! Toen hij ergens anders in 
de winkel ook nog een passende lijst vond, kon zijn 
dag niet meer stuk. Hij bleef zich maar vol verbazing 
afvragen hoe het mogelijk was, dat we ook nog een 
passende lijst bij dat schilderij hadden.’

SAAMHORIGHEID
Begin oktober vierde de Flakkeese kringloopwinkel 
zijn tweejarig bestaan. En de opbrengst blijft maar 
stijgen. ‘Het wordt steeds drukker in de winkel en 
het gemiddelde bestedingsbedrag is hoog,’ legt Jaap 
uit. ‘Bezoekers komen hier heel gericht heen, omdat 
we ons twee kilometer buiten het dorp op een 
industrieterrein bevinden.’ De koffietafel is tijdens 
openingstijden vrijwel nooit leeg. Daarom is deze 
tafel ’s middags een halfuurtje gereserveerd, zodat 
ook de vrijwilligers even tot rust kunnen komen met 
een bakje koffie of thee. ‘Dat vinden we belangrijk,’ 
stelt Jaap. ‘‘s Ochtends voor de winkel opent, doen 
we dat ook gezamenlijk.’ De saamhorigheid onder de 
winkelvrijwilligers is groot. ‘Het klikt heel goed met 
elkaar!’ vertelt Lia. ‘We hebben echt een fijne band,’ 
vult Carien aan. 

AWASH
‘De eerste periode was de winkelopbrengst be-
stemd voor een macadamiaproject in Mozambique,’ 
vertelt Jaap. Dat project is inmiddels afgerond. 
‘Het kiezen van een nieuw project hebben we met 

alle vrijwilligers gedaan,’ vult Lia aan. De keuze is 
gevallen op het Awash-project in Ethiopië. Jaap: ‘De 
verkoopopbrengsten zijn zo hoog, dat we nog een 
tweede project kunnen steunen. We kozen samen 
met de vrijwilligers voor het Job Booster-program-
ma in Tsjaad.’ Jaap, die al zo’n 15 jaar reisleider is bij 
een bekende reismaatschappij, kwam op het idee 

om bij het Awash-project te gaan kijken. ‘Met tien 
mensen hopen we in maart naar Ethiopië te vertrek-
ken,’ vertelt hij. Een mooie kans om de ‘mensen van 
de Awash-rivier’ in het echt te ontmoeten. 

DYNAMIEK
Want dat is wat ze sowieso het leukst vinden: het 
contact met mensen. ‘Dat is iets waar ik van tevoren 
niet echt op gerekend had,’ bekent Lia. ‘Je hebt met 
zoveel diverse mensen te maken! Dat is echt mooi.’ 
‘Er komen allerlei soorten mensen in onze winkel,’ 
vult Jaap aan. ‘Mensen die puur uit christelijke 
overweging komen, of juist anderen die daar niks 
mee hebben. Er zijn ook mensen die ons gewoon 
vanwege de lage prijzen een bezoekje brengen.’ Ca-
rien knikt instemmend: ‘Ik vind het allemaal leuk. De 
hele dynamiek, de verhalen die je hoort. De goede 
sfeer. En de mensen zijn vaak zo blij als ze iets moois 
gevonden hebben. Daar doen we het voor!’

'De mensen zijn vaak zo blij als ze 

iets moois gevonden hebben.' 

Een kijkje nemen of vrijwilliger worden? 
Kringloopwinkel Middelharnis is te vinden 
op Zernikeweg 43. Meer informatie en 
openingstijden: 0187 701 106 of 
www.woordendaadwinkels.nl

Jaap Mackloet, Carien 

Korteweg en Lia Wilstra

De kunstige 
krijttekening wordt 

geregeld vervangen



‘Yes, goal!’ Na schooltijd speel je een lekker fanatiek 
potje voetbal met je vrienden. Je zoekt na afloop in 
je tas, maar je drinken is op. Wat zou jij doen? Bij je 
vrienden vragen of zij iets te drinken hebben of snel 
naar huis gaan, toch? Op zo’n moment móet je drinken 
hebben. Wat een genot als je dan zo’n eerste koude 
slok water binnen krijgt! 

Water is belangrijk! Dat is in Nederland zo, maar zeker 
ook in Ethiopië. De Awash-rivier in Ethiopië, wel 1250 
kilometer lang, is daarom van levensbelang voor mil-
joenen mensen die in de buurt van deze rivier wonen 
of hun bedrijf hebben. 

Boer Abilu (28) is één van hen: ‘Al sinds ik een kleine 
jongen was, voel ik mij een boer. Nu huur ik mijn eigen 
stuk land, waar ik onder andere maïs en uien verbouw. 

De opbrengst is genoeg om van te leven voor mij en 
mijn ouders. De rivier is van levensbelang voor de 
oogst. Twee keer is mijn oogst mislukt doordat alle 
plantjes weggespoeld waren. Dat is een groot pro-
bleem: op sommige tijden hebben we te weinig water 
en soms juist veel te veel. We zijn erg afhankelijk van 
de rivier, de rivier is ons leven.’

Helaas zijn er grote problemen met het water in deze 
rivier. Grote (boeren)bedrijven tappen water af, zodat 
er voor andere mensen te weinig water over blijft. 
Het water moet slimmer gebruikt en eerlijker 
verdeeld worden en de vervuiling moet stoppen. 
Dan kunnen álle mensen van de Awash-rivier dit 
water weer gebruiken om van te leven. 
Meer weten? www.woordendaad.nl/awash.

Groetjes Janneke Witzier

DOOR JANNEKE WITZIER, SCHOLENVOORLICHTER

20 

  Ha jongens en meiden,  

1. hawsa

2. hiteoipe 

3. veriri

4. nevrvgulini 
 
 

5. nebeor

6. gsoto

7. trawe

8. nifbareke

9. onsohc 

10. valenbselgne

Puzzel
In onderstaande woorden zijn de letters door elkaar 
gehusseld. Zet jij ze weer op de juiste volgorde? De 

woorden komen uit de tekst hierboven. Mail of stuur je 
inzending voor 30 april 2020 naar kids@woordendaad.
nl of Postbus 560, 4200 AN Gorinchem. Vergeet niet je 

naam, adres en leeftijd te vermelden. Succes! 

mailto:kids@woordendaad.nl
mailto:kids@woordendaad.nl
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DOOR DE REDACTIE

Hollandse Winterfair

Comité Midden-Holland organiseerde eind 2019 weer de jaarlijkse 
Winterfair in Moerkapelle. Op de fair werden diverse producten 
aangeboden, zoals gebak, woondecoraties, brocante en winterse 
erwtensoep. Ook waren er diverse prijzen te winnen.  
Het event bracht ruim € 6.500,- op voor Woord en Daad. Bedankt! 

2.020 kinderen naar school in 2020

Op 1 november lanceerden 
we de ambitie: 2.020 extra 
kinderen naar school in 2020. 
De teller stond begin februari 
op bijna 500 nieuwe sponsors. 
Dat betekent voor bijna 500 
kinderen goed, christelijk on-
derwijs, een veilige omgeving 
en gezonde maaltijden. 
Trouwe en nieuwe sponsors: 
hartelijk dank!

ACTIE IN UITVOERING DICHTBIJ

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  2.340.338,77 
Algemeen  180.318,48 
Benin  711.396,54 
Burkina Faso  92.629,92 
de Filipijnen  270,00 
Ethiopië  4.300,00 
Guatemala  88.984,60 
Mozambique  404,40 
Oeganda  539.583,35 
Sierra Leone  590.107,18 
Tsjaad  132.344,30 
Beleidsbeïnvloeding &  
Bewustwording  131.568,67 

Bangladesh  2.438,00 
Nederland  129.130,67 
Huizenbouw  57.990,00 
Bangladesh  57.990,00 
Job Booster & Migratie  2.677.248,06 
Algemeen  39.864,52 
Bangladesh  84.159,42 
Benin  624.785,30 
Burkina Faso  554.029,11 
Colombia  229.426,24 
de Filipijnen  269.878,91 
Ethiopië  432.185,59 
Haïti  9.489,56 
India  118.380,67 
Mozambique  45.000,00 
Sierra Leone  25,00 
Sri Lanka  123.385,02 

Tsjaad  138.693,32 
Zuid-Afrika  7.945,40 
Noodhulp en Weerbaarheid  586.046,05 
Algemeen  67.253,13 
Burkina Faso  13.095,27 
Colombia  413,90 
de Filipijnen  18.091,19 
Ethiopië  11.766,00  
Haïti  10,00 
India  5.000,00 
Indonesië  17.253,92 
Irak  2.066,15 
Jemen  28.839,63 
Mozambique  359.842,78 
Nepal  1.135,00 
Pakistan  45,00 
Sierra Leone  -139,20 
Sri Lanka  1.268,85 
Zuid-Soedan  60.104,43 
Onderwijs  12.721.009,66 
Algemeen  437.152,82 
Bangladesh  341.039,96 
Benin  269.920,98 
Burkina Faso  1.637.691,99 
Colombia  901.331,98 
de Filipijnen  1.060.326,61 
Ethiopië  1.668.550,60 
Guatemala  2.087.652,44 
Haïti  2.550.242,28 
India  1.148.266,16 
Nepal  125.846,00 

Nicaragua  380,00 
Sierra Leone  466.647,84 
Tsjaad  25.960,00 
Overige inkomsten  4.047.716,16 
Algemeen  2.140.135,40 
Bangladesh  115,00 
Benin  850,00 
Burkina Faso  39.933,79 
Colombia  60,00 
de Filipijnen  761,08 
Ethiopië  1.840,76 
Guatemala  686,49 
Haïti  8.464,90 
India  220,00 
Nalatenschappen  1.816.141,02 
Nederland  32.924,00 
Sierra Leone  5.258,72 
Tsjaad  325,00 
Water Sanitiatie & Hygiëne  2.400.193,94 
Algemeen  18.138,14 
Bangladesh  305.391,33 
Benin  253.296,23 
Burkina Faso  326.022,55 
Colombia  280,00 
Ethiopië  1.331.312,23 
Guatemala  109,02 
Haïti  16.683,97 
India  3.662,67 
Oeganda  145.297,80 
EINDTOTAAL  24.962.111,31 

Giftenoverzicht vierde kwartaal 2019

Resultaat 
winkels 2019

Het gaat goed met de Woord 
en Daad winkels! De Stichting 
Woord en Daad Kringloopwinkels 
bestaat 3 jaar en telt inmiddels 
27 kringloopwinkels, verspreid 
over het land. De winkels zorgden 
in 2019 voor een netto resultaat 
van bijna € 950.000,- dat werd 
overgemaakt naar projecten van 
Stichting Woord en Daad. Met 
grote dank aan alle vrijwilligers die 
hun handen uit de mouwen steken!

De Woord en 
Daad winkel in 
Waddinxveen
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MONT VENTOUX
voor schoon drinkwater in kurkdroog Ethiopië

Beklim op D.V. 26 september de 

Informatie en aanmelden: WWW.SPORTFOROTHERS.COM
WANDELEN | FIETSEN | HARDLOPEN 

Evert Jan Nieuwenhuis (rechts op foto), burgemeester 
van Waddinxveen, beklom vorig jaar de Mont Ventoux. 
Hij vertelde op de Werelddag waarom. 

‘Ieder kind gun je een onbezorgde jeugd. Ook de 
kinderen in Ethiopië. Stel je voor dat je je kinderen 
iedere dag op pad moet sturen om water te halen. Of 
dat je ze smerig bruin water laat drinken. Het zal je kind 
maar zijn… 

Voor deze kinderen en hun gezinnen doen we het! 
Het beklimmen van de Mont Ventoux is een prachtige 
sportieve uitdaging. Maar dat niet alleen. Het is ook 
een heel gezellig en samenbindend weekend. De 
ontmoetingen en gesprekken vond ik inspirerend en 
waardevol. Ik kan het iedereen aanbevelen!’



DOOR AUKELIEN WIERENGA, COMMUNICATIEADVISEUR

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. 

Zijn gemiddelde werkdag ziet er heel 
dynamisch uit. Jacques-Jan werkt in 
een team met nog drie collega’s. ‘We 
krijgen vragen over drukwerk en IT, we 
beantwoorden veel telefoontjes, on-
derhouden contacten met vrijwilligers, 
we verzorgen de post voor collega’s 
en regelen presentatiemateriaal.’ Het 
team van Supportdesk wordt onder-
steund door een vijftal enthousiaste 
kantoorvrijwilligers.

Jacques-Jan heeft veel contact met 
donateurs. ‘Onze donateurs zijn heel 
betrokken en ze hebben vaak vragen. 
Onlangs sprak ik iemand die graag nog 
een extra kind wil sponsoren, omdat hij 
kinderen een beter leven wil gunnen. 
Dat is heel mooi om te horen.’

BAND MET COLLEGA’S 
Werken bij Woord en Daad verruimt 
je blik, vertelt Jacques-Jan. Voor hem 
is het verrijkend om er te zijn voor een 
ander in nood. Bij zijn vorige baan was 
hij als verkoper vooral op nieuwe con-
tacten gericht. Nu werkt hij in een team 
en heeft veel te maken met collega’s: 

dat geeft nieuwe uitdagingen. ‘Ik bouw 
hier echt een band op met collega’s, 
dat werkt wel iets anders. Ik zie mijn 
collega’s hier elke dag weer terug,’ lacht 
hij. ‘Het contact is heel direct. Zo leer ik 
alle verschillende karakters veel beter 
kennen.’

ENTHOUSIAST
Op de vraag waarom hij zo enthousiast 
is over zijn werk, reageert hij meteen. 
‘Woord en Daad is erop uit om mensen 
een beter leven te geven. Maar we zijn 
ook realistisch: tot aan de wederkomst 
zal er altijd nood en ellende zijn. Omzien 
naar elkaar is daarom een taak die 
elke christen van God heeft gekregen. 
Elke euro die we hier besparen, wordt 
besteed aan mensen die het minder 
hebben. Er is veel eenzaamheid in de 
wereld, ook in onze directe omgeving. 
Meeleven met anderen vind ik heel be-
langrijk. Dat zie ik Woord en Daad ook 
doen voor mijn naaste ver weg.’

EEN VAN DE...
collega’s van  
Woord en Daad

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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Bel je naar het kantoor van Woord 
en Daad, dan is de kans groot dat 
je Jacques-Jan Hoogvliet (36) aan 
de lijn krijgt. Jacques-Jan werkt nu 
een jaar bij Woord en Daad en was 
voorheen 16 jaar accountmanager 
bij een commercieel bedrijf. Maar er 
is meer op de wereld dan commercie 
en Jacques-Jan koos ervoor om een 
baan te zoeken met meerwaarde 
voor hem: zo werd hij Officemanager 
bij Woord en Daad.

‘Omzien naar elkaar  

is een taak die elke christen 

van God heeft gekregen.' 

mailto:info@cbb.nl


ACHTER DE FOTO

Bouwen aan 
onze toekomst
Dit is Meseret Meronin (28). De 
jerrycans geven het dagelijks 
waterverbruik van de familie weer.

Meseret: ‘De kans op een goede 
oogst is in ons gebied ongeveer 
50%. We zijn erg afhankelijk van 
het weer en de rivier. Afgelopen 
twee jaar hebben we twee keer 
een goede oogst gehad en twee 
keer de oogst verloren. Mijn man 
en ik boeren al zeven jaar. We 
verbouwen uien en maïs. Voorheen 
ook tomaten, maar door een ziekte 
in de planten zijn we daarmee 
gestopt. De prijs die we voor de 
producten krijgen verschilt per 
keer. Als we een goede oogst en 
een goede prijs hebben, kunnen we 
leven van ons bedrijf. Als de oogst 
mislukt, verhuren we onszelf als 
loonwerkers aan andere boeren. Zo 
bouwen we aan onze toekomst.’

Meer verhalen lezen of video’s 
bekijken van mensen langs de 
Awash-rivier? Kijk op  
www.woordendaad.nl/waterkracht.
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