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Marcela’s jeugd was moeilijk. Haar ouders 
gingen uit elkaar toen ze een klein meisje 
was en geen van beiden voelde zich 
verantwoordelijk voor haar. Toen Marcela 
18 jaar oud was, ontmoette ze haar man. 
Ze werd moeder van Laura, die nu 22 jaar 
is. ‘Daarna kwamen Juliana, nu 21 jaar en 
Matias, die nu 16 jaar is.’ 
Het was een grote uitdaging voor Marcela om voor haar 
gezin te zorgen. ‘We verdienden niet genoeg om van te 
kunnen leven. Ik begon daarom voedsel en accessoires 
te verkopen om aan geld te komen’, zegt ze. ‘Ik ben 
creatief en heb geleerd steeds alternatieven te vinden 
om te overleven.’
Op een dag kocht Marcela een stuk stof om haar haar 
mee te beschermen. Ze vond de stof erg mooi en 
bedacht dat ze ook zelf ontwerpen kon maken van stof. 
‘Ik leerde steeds meer en werd uiteindelijk fabrikant. 
Omdat in de kledingindustrie al enorm veel wordt weg-
gegooid, werk ik met industrieel afval. Het is extra leuk 

daar mooie dingen van te maken!’
Bij CONECTA leerde de creatieve Colombi-
aanse meer over de markt en het runnen van 
een eigen bedrijf. ‘Ik was daarbij gefascineerd 
door de vriendelijkheid waarmee ze mij bij 
Conecta behandelden. Ze geven echt om 
mensen.’ 

BALANS
Haar omzet is inmiddels met 70% gestegen. ‘Maar dat 
is niet het enige: ik heb bij Conecta ook geleerd om een 
betere balans te vinden tussen werk en gezin. Ik ben 
me daarbij meer bewust geworden van lichamelijke en 
geestelijke gezondheid en ik heb veel geleerd over God.’ 
Marcela’s droom is om haar assortiment uit te breiden 
met onder andere portemonnees en jassen. ‘In de 
toekomst wil ik graag een eigen winkel. Ook wil ik graag 
andere mensen ondersteunen bij het opstarten en uit-
bouwen van een bedrijf dat milieuvriendelijk werkt.’ 

Marcela Mateus Acosta (40) runt een kleding- en accessoirebedrijf 

bij Bogota, in Colombia. ‘Ik maak onder meer tulbanden en kimono’s 

en geniet ervan om vrouwen aan te moedigen positiever over 

zichzelf te denken’, vertelt ze. Sinds ze in contact kwam met het 

werkgelegenheidsproject CONECTA van Woord en Daad-partner 

Conviventia is haar omzet met 70 procent gestegen. 

MARCELA MAAKT 
ACCESSOIRES VAN 
INDUSTRIEEL AFVAL

Cruciale factor
Het jaar 2020 beginnen we met een grote hoe-
veelheid frisse energie. Aangejaagd door nieuwe 
ideeën en kansen in de markt bruist en kolkt het in 
ons uitgebreide ondernemersnetwerk van gezonde 
werklust. Er is dynamiek in alle sectoren.
 
Maar dan...

Als uit het niets duikt het coronavirus op. In één 
keer wordt duidelijk hoe weinig we in eigen hand 
hebben, hoe fragiel het leven is en dat maakbaar-
heid opnieuw een illusie blijkt te zijn. Één van 
mijn eerste gedachten bij het coronavirus was de 
betekenis van het Spaanse woord corona: kroon. 
De gedachtesprong naar de doornenkroon, Goede 
Vrijdag en Pasen is dan ook snel gemaakt. Kunnen 
we vanuit de betekenis van deze gedenkdagen 
naar de omstandigheden kijken? Niet alleen voor 
onszelf, maar ook voor de mensen die elders op 
deze wereld te dealen hebben met zeer grote 
uitdagingen en uitzichtloze situaties?  Thema van 
deze Daadkracht is ‘werkgelegenheid en onderne-
merschap’. Twee onderwerpen die u als onderne-
mer met de meest kwetsbare mensen verbinden. 
Want u weet als geen ander hoe belangrijk deze 
begrippen zijn voor leefbare omstandigheden. We 
willen u laten weten dat de onderlinge verbinding 
juist nu heel sterk ervaren wordt, ook in de landen 
waar wij samen actief zijn. 
 

Wij wensen u veel wijs-
heid en zegen toe!

COLUMN

Door Tera Voorwinden, vrijwillig redacteur
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AAN DE SLAG ALS 
JONGE ONDERNEMER

TOMAS EN HENK DELEN HUN VERHAAL:      

‘Het liefst was ik een studie Engels of grafisch ont-
werpen gaan volgen’, vertelt Tomas. ‘Maar helaas 
kwam ik er al snel achter dat dat geen optie voor 
mij was. Ik woon bij mijn moeder, grootouders en 
oom in Bogota en we hebben nooit veel te beste-
den gehad. Gelukkig heb ik wel mijn middelbare 
school af kunnen maken. Mijn hele familie steunde 
me daarbij.’ En Tomas is geen opgever. ‘Toen duide-
lijk was dat ik mijn droom niet kon volgen, besefte 
ik dat ik andere keuzes moest maken. Ik heb ook 
een financiële verantwoordelijkheid richting mijn 
familie, daar kan ik niet voor weglopen.’

INSPIRATIEBRON
Op de vraag hoe het hem gelukt is zijn eigen 
bedrijf op te zetten wijst Tomas als eerste naar het 
CONECTA project. ‘De training en het advies heb-
ben mij geholpen mijn eigen ideeën verder uit te 
werken. Zo leerde ik alles over marketing, branding 
en ondernemerschap.’ Tomas hield al van skate-
boarden en ontwerpen toen hij nog op school zat. 
Toen CONECTA hem op het idee bracht deze pas-
sies bij elkaar te brengen in het opzetten van een 
eigen sportkledingmerk, ging er een wereld voor 
hem open. ‘Ik maakte al langere tijd mijn eigen 
kleding, mijn vrienden vonden het cool. Maar om 
er een bedrijf van te maken leek onmogelijk. ‘Tot ik 
hier met hulp van CONECTA de kans voor kreeg.’

DOORZETTINGSVERMOGEN
De jonge Tomas straalt vastberadenheid uit. ‘Mijn 
familie leerde me al dat doorzettingsvermogen 
niet altijd makkelijk, maar wel heel belangrijk is. Er 
waren tijden dat ik twijfelde of het ging lukken met 
mijn bedrijf. Maar gelukkig heb ik doorgezet en op 

de juiste momenten steun gekregen. Dat is ook het 
advies dat ik aan andere jonge ondernemers zou 
willen meegeven. ‘Houd vol en geef niet op. Er zijn 
geen obstakels die niet te overkomen zijn.’

FAMILIE
Naast CONECTA wijst Tomas naar zijn familie als 
belangrijkste motivatiebron. ‘We werken nu al-
lemaal samen in mijn bedrijf en kunnen daar onze 
inkomsten uit halen. Mijn moeder kan bijvoorbeeld 
kleding maken en mijn oom is goed in financiën. 
Dus we vullen elkaar goed aan. Natuurlijk maak 
ik me soms ook zorgen over de toekomst. We zijn 
allemaal afhankelijk van één bedrijf en het kan 
heel gemakkelijk mis gaan. Gelukkig ben ik hier 
in de training op voorbereid. Ik breng wat ik in de 
training heb geleerd ook aan mijn familie over. Dat 
is een proces en we zijn er nog niet. Zo moeten we 
werken aan een grotere voorraad en nog klantge-
richter worden.’ Ondanks zijn zorgen, blijft Tomas 
positief naar de toekomst kijken. ‘In de toekomst 
hoop ik dat we onze eigen fabriek op kunnen zet-
ten.’ Voorzichtig lachend voegt hij toe: ‘Mogelijk 
zelfs ook met een aantal eigen winkels!’

Het begon allemaal met zijn hobby, skateboarden. ‘Ik had nooit ver-
wacht dat mijn hobby ook mijn beroep kon worden’, vertelt Tomas 
Bejarano. Tomas is zeventien jaar en heeft sinds kort een goedlopend 
eigen bedrijf in het ontwerpen en verkopen van sportkleding. ‘Het 
liefst wilde ik na mijn middelbare school doorleren, maar helaas was 
er niet genoeg geld om een opleiding te gaan volgen.’ Doordat Tomas 
toegang kreeg tot het project CONECTA van partnerorganisatie Convi-
ventia, kreeg hij de juiste handvatten om zijn eigen bedrijf op te zetten 
en te laten groeien. 

Als jonge ondernemer aan de slag gaan is een hele uitdaging. Dat zullen alle ondernemers kunnen 

beamen. Welke kennis heb je nodig, in welke branche ga je aan de slag, hoe zorg je tegelijk voor in-

novatie en stabiliteit? Dit zijn vragen waar ondernemers wereldwijd tegenaan lopen. In dit artikel 

komen de Colombiaanse Tomas en de Nederlandse Henk aan het woord. Twee jonge mannen met 

een heel verschillende achtergrond, maar allebei vol ambitie en enthousiasme voor hun vak. Ze 

delen hun verhaal en benoemen wie hen gemotiveerd hebben in het nastreven van hun doelen. 

Voor Henk begon het allemaal met een 
zaterdagbaantje op zijn achttiende. ‘Ik 
werkte bij een boomkweker, maar ik 
kreeg steeds meer mogelijkheden om 
in de showroom te kunnen zijn’, vertelt 
Henk Middelkoop van Middelkoop 
Culemborg B.V. Inmiddels is hij 24 en 
elke dag te vinden op de financiële 
afdeling van het bedrijf dat actief is in 
keukens, badkamers, vloeren en kasten. 
De potentiële opvolger van het in 1933 
opgerichte bedrijf vertegenwoordigt de 
vierde generatie en werkt er met net 
zoveel enthousiasme en plezier als zijn 
vader en opa.

Zijn bachelor bedrijfskunde aan de Erasmus Uni-
versiteit haalde hij in drie jaar, waarna een master 
accounting en financieel management volgde. ‘De 
financiële vakken ging ik steeds leuker vinden, 
terwijl ik vroeger echt slecht was in wiskunde’, lacht 
hij. Het was niet de bedoeling dat Henk direct na 
de studie in het familiebedrijf ging werken. ‘Het 
advies is meestal om eerst elders ervaring op te 
doen. Maar de dag nadat ik mijn master had afge-
rond, kwam er een plek vrij op de afdeling planning. 
Dat leek me wel wat en daarom ben ik toch direct 
binnen het bedrijf gestart.’ 

‘In de zomer van 2018 ben ik naar de afdeling 
financiën overgestapt. Daar werk ik op dit moment 
met veel plezier. Ik leer er enorm veel, pak steeds 
meer op en verricht daarnaast ook andere werk-
zaamheden. Zo ga ik bijvoorbeeld wel eens met 
de chauffeurs mee op de vrachtwagen. Ook een 
fabrieksbezoek hoort erbij.’
 
INSPIRATIEBRONNEN
Net als Tomas, ervaart ook Henk de waarde van het 
samenwerken als familie. Als potentiële opvolger 
wil Henk op termijn graag voortzetten waar zijn 
overgrootvader, zijn opa en zijn vader jaren aan 

hebben gebouwd. ‘Maar ik heb nog twee broertjes, 
dus er zijn nog meer kapers op de kust. De eerste 
eigenaar heb ik niet gekend. Ik vind het prachtig 
om het enthousiasme van mijn opa en mijn vader 
voor de zaak te zien. Ze hebben een bedrijf met 
een goede naam opgebouwd, dat de laatste jaren 
enorm is gegroeid. Dat heeft onder andere te 
maken met economische groei, maar reacties van 
klanten laten ook zien dat ze ons betrouwbaar vin-

den. Daar ben ik trots op. Tegelijk besef ik dat dat 
ook druk met zich meebrengt, we moeten zuinig 
zijn op wat we hebben opgebouwd.’

‘Elke dag wordt hier hard gewerkt aan de reali-
satie van de keuken, badkamer, vloer en/of kast 
van onze klanten’, gaat Henk verder. ‘We zijn ook 
echt een familiebedrijf met het familiegevoel 
dat daarbij past. Er is weinig verloop onder het 
personeel.’ Dat willen Henk, zijn vader en zijn opa 
graag zo houden. ‘Voor mijn opa is het ook leuk 
dat er wellicht weer een Henk het stokje over gaat 
nemen.’

VERANTWOORDELIJKHEID
De andere kant van het werken in het familiebe-
drijf is voor Henk dat de verwachtingen hoog zijn. 
‘Het brengt naast veel leuke dingen en ontmoetin-
gen ook bepaalde verantwoordelijkheden met zich 
mee. En als ik bijvoorbeeld na moet gaan denken 
over groei, is dat best lastig. Om de kwaliteit van 
het werk én de goede sfeer op de werkvloer te 
kunnen blijven waarborgen, met op dit moment 
70 werknemers, hoeft groei niet per definitie het 
beste te zijn. Maar nee zeggen tegen groei, is ook 
nee zeggen tegen klanten. Dat is een spannings-
veld.’

BETROKKENHEID
Middelkoop Culemborg B.V. is een betrokken donor van Woord en Daad. 
Zo was het bedrijf in 2018 hoofdsponsor van het evenement ‘Sport for 
Others’ en droeg het in 2019 bij aan een hygiëneproject op scholen in Haiti. 
Toen we het bedrijf vroegen voor een spiegelinterview tegenover een jonge 
Colombiaanse ondernemer, reageerden ze daar dan ook enthousiast op. 
Ook de Colombiaanse Tomas vertelde graag zijn verhaal. Hij gaf aan erg 
nieuwsgierig te zijn naar hoe het is om ondernemer te zijn in Nederland. We 
zullen dit artikel met hem delen, om hem hier een idee van te geven. 

‘Dat is het advies dat 
ik aan andere jonge 

ondernemers zou willen 
meegeven. ‘Houd vol en 

geeft niet op’

DUURZAME VERANDERING
In Colombia werkt Woord en Daad met Conviventia aan duurzame werkgelegen-
heid voor 15.000 jongeren. Projectleider Sander Verduijn vertelt: ‘Voor jongeren 
in Colombia is het niet eenvoudig om een baan te vinden, zo was in 2018 9,1% 
werkeloos. Een van de onderliggende problemen is dat de kennis en vaardighe-
den van jongeren niet aansluiten bij de marktvraag, waardoor het hen niet lukt 
om werk te vinden. Daarom werken we aan een betere aansluiting tussen vak-
scholen en bedrijven, zodat jongeren na hun opleiding direct kunnen instromen 
bij een bedrijf. Daarnaast ondersteunen we jongeren en alleenstaande moeders 
met ondernemersambities bij het opzetten van een eigen bedrijfje en bieden we 
aanvullende trainingen. Het ondernemen geeft een stuk zelfvertrouwen én een 
(extra) inkomen. Met deze support streven we naar duurzame verandering voor 
de jongeren zelf, maar ook voor hun families die zij met hun inkomsten kunnen 
steunen.’
Lees meer over dit project op: woordendaad.nl/werk-in-uitvoering/

Ook Colombia is getroffen door het coronavirus. Dit heeft impact op de projecten. 
Woord en Daad is met Conviventia in gesprek over de vraag hoe de projecten toch zo 
goed mogelijk doorgang kunnen vinden.
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In 2 Corinthiërs 11 : 3 zegt 
Paulus: ‘Doch ik vrees, dat 
niet enigszins, gelijk de slang 
Eva door haar arglistigheid 
bedrogen heeft, alzo uw zinnen 
bedorven worden, om af te 
wijken van de eenvoudigheid, 
die in Christus is.’ Paulus heeft 
begrepen dat de slang de 
Corinthiërs, maar ook ons nu, 
kan bedriegen en onze geest 
kan bederven. De slang maakt 
daarbij gebruik van ons verlan-
gen om onbegrensd te willen 
genieten. Ook van dingen die 
we niet mogen. 

Toen de slang Eva verleidde, 
zag ze hoe aantrekkelijk de 
boom was. Ze keek wellicht 
elke dag naar de boom. Maar 
nu keek ze ineens met andere 
ogen. Ze zouden zijn als God 
wanneer ze van de boom aten. 
Onafhankelijk en vrij om te 
doen wat ze zelf wilden, te zijn 
wie ze wilden en te bezitten 
wat ze wilden. 

Volgens Paulus drijft de slang 
ons nog steeds weg van de 
eenvoud die in Christus is via 
ons verlangen naar vrijheid. We 
horen alleen bij Hem te zijn! 2 
Corinthiërs 11 : 2 zegt: ‘Want 
ik heb u toebereid, om als een 
reine maagd aan een man voor 
te stellen, namelijk aan Chris-
tus.’ Het is de slang gelukt om 
ons verlangen naar alléén God 
te bederven.

ALS VISSEN IN HET WATER
Je zou de vrijheid van een 
mens kunnen vergelijken met 
die van vissen. Ze zijn gemaakt 
om te zwemmen, in het water 
te leven. Ze kunnen daar doen 
wat ze willen, maar binnen de 
grenzen van het water. Op een 
dag roept een jonge, geniale vis 
stoutmoedig zijn vrienden en 
zegt: ‘Waarom worden we hier 

altijd in dit water opgesloten? 
Kijk eens naar de vogels in 
de lucht. Ze vliegen en gaan 
waar ze maar willen. Kijk naar 
de apen in de boom langs 
het strand. Ze klimmen en 
springen van de ene tak naar 
de andere, ze spelen en zijn 
blij. Waarom proberen we niet 
te leven zoals zij?’ 

Omdat het niet kan. Nooit! 
Natuurlijk kan een vis wel even 
opduiken, maar hij kan niet 
zonder water. Het water is de 
plaats waar het leven is. Een 
vis begint te sterven zodra hij 
het water verlaat. Zo is het ook 
met ons mensen: God is de 
bron van ons leven en in Hem 
ligt onze vrijheid. 

Onze zelfbenoemde vrijheid 
is eigenlijk niet meer dan 
slavernij. Neem een kakkerlak 
die niet weet dat hij gevangen 
zit in een spinnenweb, terwijl 
hij zijn reis maakt. Als hij een 
enkele stap zet om zich los te 
maken van het web, wordt hij 
juist verder ingesloten. Naar-
mate hij meer vecht voor zijn 
vrijheid, wordt het moeilijker. 
Dat geldt ook voor ons. Er is 
geen werkelijke vrijheid buiten 
Christus. 

TROTSE 
EIGENARESSE VAN 
EEN WASSERIJ
Lidiya laat trots haar wasserij zien. Ze lacht veel en 
royaal. Maar achter die lach gaat een hele wereld 
schuil. ‘Ik heb een grote familie en we leefden in 
armoede. Daarom heb ik in Dubai, Saoedi-Arabië 
en Libanon gewerkt om geld te verdienen, maar 
steeds vluchtte ik terug naar huis omdat het werk 
te heftig was.’ Na haar terugkomst kreeg Lidiya 
een plek in het Woord en Daad-project ‘Sterk voor 
werk’ (EYE). Ze vertelt: ‘Nu heb ik deze wasserij, 
waar ik dicht in de buurt van mijn familie kan wer-
ken. Ik heb geleerd ondernemend te zijn en ben 
geholpen met wat startkapitaal. En zie hier, mijn 
eigen goedlopende winkel!’ 

LEES MEER OVER HET EYE PROJECT
www.woordendaad.nl/eye

IN GESPREK MET...
MINKE VAN REES VAN DE 
TURING FOUNDATION

Door Irma den Hollander, vrijwillig redacteur

In deze rubriek laten we een betrokken ondernemer of medewerker 

van een vermogensfonds aan het woord en leggen we hem of haar 

zowel een dilemma als een thema-gerelateerde stelling voor.

DE TURING FOUNDATION
Minke van Rees is directeur Natuur en Onderwijs bij 
de Turing Foundation. De Turing Foundation is een 
vermogensfonds dat in 2006 is opgericht. Het fonds 
richt zich op vier bestedingsdoelen: kunst, onderwijs, 
natuurbescherming en leprabestrijding. De organisatie 
steunt al vanaf 2009 diverse Woord en Daad-projecten 
in de themagebieden Onderwijs en Natuurbescherming. 
Minke: ‘Mooi om te zien is dat de oprichters van het 
fonds nog erg betrokken zijn; ze nemen beslissingen over 
projecten en leggen projectbezoeken af.’ Op dit moment 
is de Turing Foundation betrokken bij Job Booster Bur-
kina Faso, waar werkloze jongeren worden opgeleid op 
aanvraag van bedrijven. Volgens Minke een ‘vooruitstre-
vend concept’. De ambitie is stevig: in 2022 moeten er 
15.000 jongeren zijn bereikt. 

VAN PROJECT NAAR PROGRAMMA
Minke vertelt over de nieuwe focus van de Turing Foun-
dation: ‘We hebben in de afgelopen jaren een omslag 
gemaakt van project naar programma. We willen niet van 
project naar project hoppen, maar op de wat langere ter-
mijn toewerken naar duurzaamheid. Het initiatief moet 
kunnen blijven bestaan als de financiering weg is. De do-
natie is dus eindig. Het is nodig om daar in het begin van 
een project al over na te denken.’ Minke onderstreept 
hierbij het belang van evaluatie. ‘Wij richten ons nu op 
evaluatie achteraf. We gaan dan na één of twee jaar 
terug naar een initiatief dat we hebben gesteund om te 
kijken welke effecten er zijn. Alleen op deze manier kun 
je leren van programma’s, weet je wat wel en niet werkt 
en in hoeverre een initiatief dus duurzaam is.’

DILEMMA: DIRECT OF INDIRECT STEUNEN? 
In de Job Booster-projecten is dit dilemma actueel. Is een 
land uiteindelijk meer gebaat bij wat meer directe steun, 
zoals het sponsoren van kinderen, of heeft juist indirecte 
steun, zoals het stimuleren van werkgelegenheid, duurza-
mer resultaat? Minke geeft een gebalanceerd antwoord, 
dat blijk geeft van veel inhoudelijke kennis. ‘Beide zijn 
nodig. Met directe steun, zoals (gesponsord) onderwijs 

en vaktraining, is het mogelijk om indirect en op lange 
termijn een bijdrage te leveren. Dit verhoogt de kwaliteit 
van leven, vergroot kansen, zorgt voor economische ont-
wikkeling, het welzijnsniveau gaat omhoog, enzovoort. 
Op deze manier wordt een kwetsbare groep kinderen 
financieel onafhankelijker. Uiteindelijk is dit de nieuwe 
generatie ouders, die voor hun kinderen zo al weer meer 
mogelijkheden kunnen creëren.’

STELLING: ZONDER WERKGELEGENHEID HEEFT 
INVESTEREN IN ONDERWIJS WEINIG ZIN.
‘Ik ben ervan overtuigd dat onderwijs een basisrecht is, 
het is het fundament van alles,’ aldus Minke. ‘Onder-
wijs zelf is absoluut noodzakelijk, ook voor persoonlijke 
ontwikkeling. Maar een vakopleiding doen zonder aan 
werk te kunnen komen is zinloos. Het is dus uiteindelijk 
een ‘kip-en-eiverhaal’. Het is cruciaal om heel goed naar 

de markt te kijken om de ‘eerste lichting’ aan het werk te 
krijgen. Als dat verder is gevorderd, ontstaat er ook meer 
vraag op de markt. Het basisniveau maakt dan ruimte 
voor een ander behoefteniveau. De mogelijkheden van 
de consument worden dan belangrijker. Net zoals huizen 
pas worden gebouwd als er geld is. En om die huizen te 
bouwen zijn er skills nodig en aanbod op de markt.’

Minke geeft tot slot nog een concrete suggestie voor 
Job Booster: ‘Het is nuttig om jongeren te leren om 
hun omgeving in kaart te brengen. Wie kan wat voor 
je betekenen? Wat is je eigen invloedzone? Wat is je 
sociaal-economische vangnet? Dit kan je kansen op de 
arbeidsmarkt vergroten.’

ALLEEN VRIJHEID 
BIJ GOD
In het woordenboek zijn veel betekenissen 
te vinden van het woord vrijheid. 
Samengevat komen die ongeveer op het 
volgende neer: vrijheid is doen wat je zelf 
wilt, worden wie je zelf wilt en hebben wat 
je zelf wilt. Maar is dit vrijheid?

BEZINNING

Miftah Seid

‘Wij willen op de langere 
termijn toewerken naar 

duurzaamheid.’

ONTWIKKELEN 
NDERNEMEN

VOORMALIG SPONSORKIND EN ARTS
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OP NAAR DE TOP VOOR 
SCHOON DRINKWATER
Door: Janita Kranendonk, communicatiestrateeg

SAMEN IN ACTIE VOOR EEN ÉCHTE OPLOSSING 
VAN HET WATERPROBLEEM IN SHALLA

ONDERTUSSEN IN ETHIOPIË…
De regen blijft steeds langer weg. De droge 
periode zorgt in de gemeenschap van Senbatu 
Shalla voor grote problemen. Schoon water was 
al schaars, maar met de huidige droogte is zelfs 
vies water moeilijk te krijgen. Ondernemer Fikadu 
Tine kijkt om zich heen nadat hij zijn gesprek met 
een communityleider heeft afgerond. Hij wil deze 
gemeenschap van water voorzien. Maar hoe?

NAAR DE TOP
De top van de berg komt langzaam in zicht. Van 
Leeuwen denkt terug aan de periode dat hij betrok-
ken raakte bij het werk van Woord en Daad. 

Hij wilde zich als ondernemer ook inzetten voor 
een goed doel. En zo zat hij een paar weken later 
aan de koffie met Arjen Bulk. En toen de enthou-

siaste Van Harberden accountants (net als hij 
gestationeerd in Veenendaal) hem uitdaagden 
om de Galibier te beklimmen voor het goede 
doel, was hij verkocht. Alleen toen moest hij nog 
wel die berg op… Dat was een serieuze uitdaging. 
Twee jaar geleden was het weer heerlijk. Nu, 
in 2017, waren iets meer trainingskilometers 
wellicht goed geweest. ‘Veertien’, telde hij weer 
verder. Hij kon zijn collega’s al horen roepen. ‘Ja 
ja,’ mompelde hij, ‘valt niet mee hoor…’ 

EEN NIEUWE UITDAGING
Van Leeuwen was met zijn bedrijf De Financiële 
Balie één van de vele enthousiaste teams die de 
Galibier beklommen met het project ‘Fiets voor een 
Huis’. Samen fietsen, wandelen of hardlopen voor 
het goede doel: huizen in Bangladesh. Na vijf jaar 
kwam Woord en Daad met een nieuwe uitda-
ging: de Mont Ventoux. Ook die berg beklom van 
Leeuwen samen met zijn collega’s. ‘Het is echt een 
aanrader om dit als collega’s te doen. Je doet niet 
alleen iets voor het goede doel, maar je hebt samen 
ook echt een geweldig weekend. De sportieve pres-
tatie, de gezelligheid onderling én de kerkdienst en 
Sing In op zondag zijn een aanrader. Als je samen 
pijn geleden hebt, versterkt dat echt je band als 
collega’s. Met altijd in je achterhoofd: ik doe dit ook 
voor een ander.’

EEN ANDER
Tijdens de launch van het nieuwe project voor Sen-
batu Shalla krijgt die ‘ander’ een gezicht. Donker-
bruin water staat op tafel, naast de heldere flesjes 
water voor de gasten. Eén van de leiders van de 
community staat op. Hij kijkt de aanwezigen aan en 
zegt dat hij dankbaar is, maar tegelijk begint hij te 
huilen. ‘Ja, het is een mooi project, maar voor al die 
kinderen die overleden zijn aan ziektes vanwege 

Er komt steeds meer 

regen met natte sneeuw 

vermengd naar bene-

den. Of komt het omdat 

hij steeds hoger op de 

berg komt? Ondernemer 

Gerard van Leeuwen 

kijkt naast zich en ziet de 

volgende lantaarnpaal. 

‘Twaalf’, telt hij in zijn 

hoofd. Nog een paar 

kilometer te gaan…

dit slechte water, komt het te laat.’ Dát is precies 
waarom Fikadu Tine met dit project een verande-
ring wil brengen.

De volgende dag neemt hij ons mee naar de plek 
waar het allemaal gaat veranderen. Dertig kilome-
ter voorbij Senbatu Shalla rijden we iets omhoog 
en het groene gedeelte in. ‘Er zit rondom Shalla 
geen goed water in de grond’. Tine, directeur en wa-
terexpert van Siraro, een waterbedrijf in Ethiopië, 
weet er alles van. Hij laat ons zien waar al verschil-
lende waterpunten zitten. Hij blijft er bij één staan. 
‘Kijk, deze gaat nu naar Senbatu Shalla. Alleen: 
de waterdruk is veel te laag. Daardoor staat het 
waterpunt waar men water kan halen het grootste 
gedeelte van de tijd droog. En is er geen schoon 
water. Daarnaast is er maar één waterpunt, terwijl 
in de gemeenschap wel 50.700 mensen wonen. Die 
moeten daar dus allemaal naartoe lopen.’ Hij schudt 
zijn hoofd. ‘Dat gaan we anders doen!’

EEN DUURZAME OPLOSSING
Samen met The Well in Action, Siraro en het Water-
bureau van Oromia gaat Woord en Daad voor een 
échte oplossing voor het waterprobleem in Senbatu 
Shalla. De techniek moet eerst kloppen: verschil-
lende technische partijen zorgen ervoor dat de 

waterdruk en de stroom afdoende is, waardoor er 
altijd water is. Daarna zorgt 23 kilometer pijplei-
ding ervoor dat het water ook daadwerkelijk bij de 
huishoudens terecht komt. Tine: ‘Maar daarmee zijn 
we er niet. Door de lokale leiders te betrekken en 
mensen te trainen in het gebruik en onderhoud van 
de systemen zorgen we ervoor dat het water ook 

daadwerkelijk blijft stromen. Doordat de mensen 
een kleine vergoeding betalen (1/16e van wat ze nu 
veelal moeten betalen) zorgen we dat dit systeem 
ook over tien jaar nog werkt.’

Het spannende gedeelte gaat in april komen: zit 
er water op de plek waar geboord gaat worden? 
Het is een gebied waar veel kans is op water, maar 

100% zekerheid heb je nooit. Wat 
nou als er geen water is? Fikadu 
kijkt me aan: ‘We hebben gebeden 
dat er water zal zijn, dus daar 
vertrouwen we op!’

DE BERG GETROTSEERD
Bovenaan de Galibier wordt 
Van Leeuwen opgewacht door 
zijn collega’s. ‘Wát een klim’, 
zucht hij. Twee jaar later, in 
2019, zit hij weer op de fiets, 
dit keer om de Mont Ventoux 
te beklimmen. Of hij van het 
‘weinig trainen’ geleerd had? 
‘Niet echt’, zegt hij lachend. 
Maar ook nu komt hij boven, 
samen met zijn collega’s. ‘Als 
je echt lantaarnpalen aan het 
tellen bent, zoals ik, dan weet 
je ook wel dat je écht veel van 
jezelf vraagt. En is dat ook 
niet de bedoeling? Afzien voor 
een ander, dat vind ik het 
mooie van dit evenement.’

WATER VOOR 
SENBATU SHALLA
Het project in het kort:
• Direct bereik aantal mensen: 50.700
• Indirect bereik aantal mensen: 146.000
• Huidige kosten per gezin per maand aan water: € 19,25
• Toekomstige kosten per gezin per maand aan water: € 1,20
• Huidige kilometers die gemiddeld gelopen worden voor water: 30 KM
• Toekomstige kilometers die gemiddeld gelopen worden voor water: 1,5 KM
• Samenwerkingspartners: The Well in Action, Siraro Water Supply Service 

Enterprise, Oromia Water, Mineral and Energy Bureau

EEN PRACHTIGE 
UITDAGING!
Op zaterdag 26 september vindt de derde editie van 
Sport for Others op de Mont Ventoux plaats. Het is 
tevens de laatste keer dat de Mont Ventoux beklommen 
wordt. Een prachtige uitdaging! Door fietsen, wandelen 
en hardlopen halen we sponsorgeld op voor water in 
Senbatu Shalla. Iedere 1000 euro aan sponsorgeld die 
meegenomen wordt door een deelnemer, zorgt voor 
schoon en betaalbaar drinkwater voor 11 families/ 55 
personen! 

Gaat u ook de uitdaging aan? Beleef (samen met uw  
collega’s) een prachtig sportief evenement. 
Kijk op www.sportforothers.com

‘We gaan voor een 
échte oplossing voor 
het waterprobleem.’

‘Als je samen pijn 
geleden hebt, 

versterkt dat echt je 
band als collega’s.’ 

Woord en Daad is in gesprek met The Well in Action over de vraag hoe het project 
doorgang kan vinden nu corona ook Ethiopië heeft bereikt.
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8 LEESWAARDIG

De overtuigingen in de aanbevolen lectuur 
komen niet per se overeeen met die van 
Woord en Daad. 

SPITTEN EN NIET MOE WORDEN. 
CHRISTELIJK GELOOF ALS INSPIRA-
TIEBRON VOOR GOED WERK
Het is een voorrecht om te kunnen 
werken. Zo kunnen we in ons levens-
onderhoud voorzien. Door elkaar van 
dienst te zijn bouwen we samen iets 
op. Maar vaak lopen we ook tegen 
weerstand aan. Hoe kunnen we, on-
danks dat, het goede zoeken? Kan het 
christelijk geloof inspiratie bieden om 
vol te houden en met zorg en aandacht 
ons werk te doen? En hoe werkt die 
christelijke inspiratie, niet alleen hier, 
maar ook op andere plekken in de we-
reld? In zijn lectorale rede gaat Jan van 
der Stoep in op deze vragen. 

www.bit.do/spitten

Tip gegeven door: Bertine Vermeer, 
programmaleider Job Booster

OP REIS VIA DE INTERACTIEVE 
KAART
De 1250 kilometer lange Awash-rivier 
is een levensader voor miljoenen 
mensen. Toch is het leven voor de 
mensen langs deze rivier niet mak-
kelijk. Ze worden getroffen door zowel 
overstromingen als droogtes, wat zorgt 
voor spanningen en misluikte oogsten. 
Verschillende projecten zetten zich in 
voor beter waterbeheer en verbeterde 
watertoegang voor deze mensen. Bent 
u benieuwd naar het dagelijks leven 
langs de rivier? Ga mee op reis en leer 
meer over de uitdagingen, de interven-
ties en de mensen in het stroomgebied 
van de Awash River door op de items 
op de kaart te klikken.

www.awashbasinplatform.org

Tip gegeven door: 
Tera Voorwinden, vrijwillig redacteur

THE MANY HIDDEN FACES OF  
EXTREME POVERTY 
Hoe kunnen we de allerarmsten zoveel 
mogelijk betrekken in onze projecten? 
Dit is een vraag die Woord en Daad 
bezighoudt. Daarom droegen we bij aan 
het promotieonderzoek van Anika Altaf, 
waarin ze een antwoord zoekt op de 
vraag waarom het ontwikkelingsorga-
nisaties vaak niet lukt om de allerarm-
sten te bereiken. Anika reisde naar 
Bangladesh, Benin en Ethiopië, bezocht 
projecten en interviewde 70 van de al-
lerarmste mensen. Lees de uitkomsten 
in haar promotieonderzoek dat als boek 
is uitgegeven. 

www.bit.do/extremepoverty

Tip gegeven door: 
Lotte Brak, eind redacteur

Mediatips

Je hebt een diploma op zak, maar als de arbeidsmarkt niet mee zit, kan het lastig 
zijn om een baan te vinden. De vakschool van onze Ethiopische partner Selam 
biedt jongeren ondersteuning in het vinden van een baan en dat viel positief op bij 
de Afrikaanse Unie. De vakschool is geselecteerd als een voorbeeld voor anderen. 
Selam beschreef het succes van de JBS voor hun vakschool in een rapport. Van de 
1.432 jongeren die afstudeerden, vonden 1.233 jongeren een baan dankzij de JBS. 
Iets meer dan de helft van de jongeren ging in loondienst, terwijl de resterende 545 
jongeren aan de slag gingen als ondernemer. 

Als Woord en Daad zijn we dankbaar voor de positieve resultaten die de JBS van 
Selam boekt. We feliciteren onze partner Selam met deze mooie uitkomst en we 
hopen en bidden dat Selam via het netwerk mag bijdragen aan een verbetering van 
de arbeidsmarkt voor jongeren in heel Afrika.

Lees meer over het EYE-project, waar vakschool Selam deel van is, via 
woordendaad.nl/eye.

AFRIKAANSE UNIE 
BELOONT VAKSCHOOL 
ETHIOPISCHE PARTNER

Uitgave
Stichting Woord en Daad

Postbus 560, 4200 AN Gorinchem 

Spijksedijk 16e, 4207 GN Gorinchem

T  0183-611800   |   F  0183-611808

Bank.rek.nr: 38.54.87.088

IBAN: NL64RABO0385487088

www.woordendaad.nl/ondernemers 

bedrijven@woordendaad.nl 

Realisatie
BladenMakers, bladenmakers.nl
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Woord en Daad

Directie Woord en Daad
Rina Molenaar MSc, directeur-

bestuurder 
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Irma den Hollander, Linda Poot
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Overname artikelen
Overname van artikelen is prima. 

Graag met bronvermelding.

COLOFON
Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad voor betrokken 

ondernemers. Het verschijnt in april, september en december. Daadkracht 

wordt verspreid onder betrokken ondernemers en belangstellenden. 

Ik vind het mooi om me in Daadkracht voor te mogen stellen als 
nieuwe Accountmanager Bedrijven en Vermogensfondsen bij 
Woord en Daad. Mijn naam is Roeland van Everdingen (47). Al 
mijn hele leven woon ik in Strijen. Ik ben getrouwd met Wilma en 
samen hebben we drie jongens gekregen. De afgelopen 24 jaar 
heb ik gewerkt bij de Rabobank, waarvan het grootste gedeelte 
als Accountmanager Zakelijke Relaties in de regio Barendrecht en 
Ridderkerk. Ik vind het prachtig om met ondernemers in gesprek 
te gaan over hun bedrijf, hun drijfveren en doelen. Nu krijg ik 
bij Woord en Daad de kans om dat aspect te koppelen aan een 
concrete bijdrage aan een betere wereld en het bestrijden van 
armoede. Woord en Daad ken ik al jaren en ik ben dankbaar dat 
ik nu zelf onderdeel mag uitmaken van deze organisatie. Ik kijk 
er naar uit om kennis te maken met ondernemers die Woord en 
Daad een warm hart toedragen, zodat we gezamenlijk op kunnen 
trekken om in de wereld iets te weerspiegelen van de liefde en 
barmhartigheid van God. 

Als u mij wilt spreken mag u altijd bellen (06-12961049) of mailen 
(r.vaneverdingen@woordendaad.nl). Ik kom graag bij u langs!

EVEN VOORSTELLEN... 

CORONA, WERELDWIJD 
VERBONDEN
Bij het afronden van deze editie van Daadkracht is het eind maart en 
worden alle Nederlanders direct of indirect geraakt door de corona-
crisis. Ook voor ondernemers zijn de omstandigheden onzeker en de 
gevolgen vaak groot. Zoals Missy Christie, directeur van onze part-
nerorganisatie in Colombia, ons schreef: ‘Onze plannen zijn verstoord 
als nooit tevoren, maar we bidden dat God onze harten wil vullen met 
vrede.’ Veel sterkte toegewenst, zowel in uw zakelijke als in uw per-
soonlijke omstandigheden. We zijn wereldwijd verbonden in gebed!
 
Lees meer over de impact van het coronavirus op het werk van 
Woord en Daad via: woordendaad.nl/corona
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