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Welkom op een van de bedankevents!
SAVE THE DATE: D.V. 9 OF 11 JUNI 2020

Hard werken…
Toen we met Young Ambassadors op bezoek 
waren op een school in Guatemala, vroeg de 
directeur aan de jongeren uit Nederland hoe 
ze zo hard hebben leren werken. ‘Nou, gewoon 
door het te doen’, kreeg hij als antwoord. 
‘Maar als ik zie hoe jullie bezig zijn, dan doen we 
dat ook graag,’ voegde een andere Nederlandse 
jongere eraan toe. Hij doelde op al die leraren, 
artsen, boeren en anderen in Guatemala die 
hard werken om niet alleen voor zichzelf, maar 
ook voor de ander een betere toekomst op te 
bouwen. 
We krijgen het vaak te horen van onze vrijwilli-
gers: ‘We doen het gewoon, omdat het niet voor 
onszelf is.’ Onze vrijwilligers investeren in de 
armen wereldwijd en dat levert ook hunzelf veel 
op: mooie vriendschappen ontstaan en mensen 
raken wereldwijd verbonden met elkaar. 
Ook de inkomsten voor de projecten zijn grandi-
oos. In totaal haalde het Netwerk Vrijwilligers
van Woord en Daad in 2019 € 1.402.797,- op. De
vrijwilligersgroepen haalden € 488.569,- op, de
kringloopwinkels € 906.517,- en de verkooppun-
ten € 7.711,-. Een bijzonder mooi resultaat. Zeker 
omdat we zien hoe de betrokkenheid groeit, ook 
met de inzet van vele nieuwe vrijwilligers.
Hard werken met passie voor de ander. Dat 
doen de Woord en Daad-vrijwilligers! Daarom 
maken wij naast de online-nieuwsbrief met prak-
tische en leuke tips ook dit half jaar weer een 
vrijwilligerskrant voor jullie met mooie verhalen 
van en over mede-vrijwilligers. We wensen jullie 
veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Corjan Rink, namens Team Netwerk Vrijwilligers,  
Marco Hertgers, Henriët Roseboom, Ellen Snoek en 
Arco Sturm.
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Het is jullie vast niet ontgaan: allerlei nieuwsberichten rondom NLdoet, de vrijdag en zaterdag deze maand waarop een 
groot deel van de Nederlanders zich vrijwillig inzette voor een goed doel. Mooi om te zien hoeveel bereidheid er is om zich 
in te zetten voor de ander. Extra bijzonder dat jullie je als vrijwilliger heel het jaar door inzetten. Elk kwartaal, elke maand 
of zelfs wekelijks of dagelijks. Woord en Daad zou Woord en Daad niet zijn zonder jullie. Daarom willen we jullie hartelijk 
bedanken! Dat deden we al via een advertentie in de krant (hebben jullie deze gezien in het RD en ND?), maar we willen dat 
ook vooral doen met een speciaal bedankevent. 

INHOUD

‘Resultaten bestaan 
uit meer dan cijfers’
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‘Doe vrijwilligerswerk 
dat bij je past!’ 
PAGINA 4

Op de Woord en Daad Werelddag was 
weer goed te zien met hoeveel vrijwil-
ligers samen we het mooie werk mogen 
doen en waarvoor we het werk doen! 
Het bruiste van activiteiten en energie. 
Prachtig om zoveel vrijwilligers te spreken 
en te beseffen dat we onze motivatie uit 
dezelfde Bron putten. 

Rina Molenaar, 
directeur-bestuurder 

‘‘

Bezoek het bedankevent
Vorig jaar juni organiseerden we het 
bedankevent in Waarder. Met een 
opening door Rina Molenaar, een 
korte presentatie over een project 
van Woord en Daad en daarna een 
barbecue. Er was uiteraard veel 
gelegenheid voor gezelligheid en 
ontmoeting. Dit jaar pakken we het 
grootser aan: elke Woord en Daad-
vrijwilliger is welkom. Dat betekent 
dat bijvoorbeeld ook de kantoor- en 

evenementvrijwilligers en Young 
Ambassadors een uitnodiging ont-
vangen. Een mooi moment dus om te 
netwerken!

Dit jaar organiseren we niet één, 
maar twee bedankevents: op D.V. 
dinsdag 9 en donderdag 11 juni 
2020. 9 juni zal het in de regio Barne-
veld gehouden worden, 11 juni in de 
regio Dordrecht. Zo komen we jullie 
ook tegemoet wat betreft de afstand. 
En bovendien zijn er twee avonden 
om uit te kiezen! Reserveer ze dus 
alvast in jullie agenda.

Sfeer en saamhorigheid
‘Echt een Woord en Daad-familie’, 
was een van de reacties vorig jaar 
tijdens het bedankevent. En ook: 
‘Wat mooi om andere vrijwilligers te 
ontmoeten!’ Deze bijzondere sfeer 
en saamhorigheid willen we ook deze 
keer met elkaar delen. 

Tip: neem een potentiële vrijwilliger 
mee en laat diegene de passie en 
verbondenheid van de Woord en 
Daad-vrijwilligers ervaren.

Aanmelden
Meer informatie over de bedanke-

vents en het aanmelden, ontvangen 
jullie via jullie bestuur of via de mail 
of post. We zien uit naar jullie komst! 
Nu alvast meer weten over het 
event? Neem dan contact met ons 
op: vrijwilligers@woordendaad.nl.

2.020 extra kinderen naar school in 2020!
Bekijk de tussenstand van de campagne  

op woordendaad.nl/kindzijn

Retouradres: Postbus 560 • 4200 AN Gorinchem
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‘Christus spreekt hen zalig, die niet alleen bereid zijn 
hun eigen lijden te dragen, maar ook het lijden van ande-
ren op zich nemen; die om de ellendige te hulp te komen, 
zich vrijwillig voegen bij degenen die in nood zijn, en zich 
in hun toestand verplaatsen, om des te meer genegen te 
worden hen bij te staan, zo zegt Calvijn naar aanleiding 
van de zaligspreking in Mattheüs 5:7.

Barmhartigheid is niet maar een emotie, een gevoel van 
medelijden. Het is een innerlijke bewogenheid die tot 
uiting komt in praktische hulp en troost. Zoals ook Gods 
barmhartigheid zichtbaar wordt in concrete daden: in 
de verlossing uit Egypte, in Zijn zorg voor weduwen en 
wezen. De climax van Gods barmhartigheid blijkt uit het 
zenden van Zijn Zoon. 

Meer dan alleen doneren
Een christen leeft van Gods barmhartigheid. Hij ligt 
vanuit zichzelf midden in de dood. Het leven heeft hij 
te danken aan God Die rijk is in barmhartigheid (Ef. 2:4). 

Daarom leert een christen zelf barmhartigheid bewijzen. 
De Bijbel maakt dat heel praktisch. Als een lid van het li-
chaam van Christus lijdt, dan lijden alle leden mee. Geef 
uw vijand als hij honger heeft te eten. Als hij smacht van 
dorst, geef hem te drinken (Rom. 12:20). Barmhartigheid 
gaat verder dan het overmaken van geld aan christelijke 
hulpverlening- of ontwikkelingsorganisaties of op giro 
555.

De apostel Jacobus stelt dat het geloof zonder de wer-
ken dood is (Jac. 2:26). Dat is het geloof dat voorbijloopt 
aan de nood van een collega bij het kopieerapparaat, 
aan het verdriet en de eenzaamheid van de overbuur-
man. We worden geroepen barmhartigheid te bewijzen 
aan de medemens ver weg en dichtbij die we ontmoe-
ten op onze levensweg. Zo draagt het geloof in een 
barmhartige God vrucht. 

Zalig zijn de barmhartigen. Hun zal barmhartigheid 
geschieden. ‘Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen 

die tot Zijn rechterhand zijn: Komt, gij gezegenden 
Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is 
van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig 
geweest en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig 
geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een 
vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt en 
gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest en gij hebt 
Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij 
gekomen (Matt. 25: 34-36).’

Een gift aannemen van een vriend om de 
reiskosten naar de universiteit te kun-
nen betalen, dat weigerde de Ethiopiër 
resoluut. Hij was immers al oud genoeg 
om voor zijn eigen geld te kunnen zorgen? 
Maar zijn vriend drong aan: ‘Mif, als je dit 
geld weigert, ontneem je mij de kans op 
een zegen. Ik zie dit niet als een gift, maar 
als een investering.’ Miftah ging overstag. 
Op de Werelddag vertelde de jonge arts 

over mooie, maar ook over moeilijke mo-
menten uit zijn leven. ‘Ik werd wees toen 
ik vier jaar oud was. Mijn ouders overleden 
aan hiv en mijn oma voedde mij op. Zij at 
soms dagen niet, zodat haar kleinkinderen 
te eten hadden. Oma zei dan: als ik jullie 
zie eten, word ik zelf ook gevoed.’ 

Blijvende vrucht
Dankzij zijn sponsors kon Miftah via 

partnerorganisatie Hope Enterprise naar 
school. ‘Op school leerde ik God kennen en 
later kreeg ik de mogelijkheid om genees-
kunde te studeren.’ Toch had Miftah bij 
Hope aanvankelijk nog veel zorgen. ‘Die 
verdwenen pas toen ik de Heere Jezus ont-
ving als persoonlijke Zaligmaker’, vertelt 
hij. Vanaf dat moment gaf Miftah leiding 
aan een groepje christenen en vorderde 
zijn studie goed. Nu specialiseert hij zich en 

Woord | DOOR DS. W.J.C. VAN BLIJDERVEEN, WOUDENBERG

Zalig zijn de barmhartigen
Lezen 
Mattheüs 5:1-16; vers 
7 ter overdenking/
overweging

Zalig zijn de 
barmhartigen, 
want hun zal 
barmhartigheid 
geschieden.
Mattheüs 5:7

TERUGBLIK WERELDDAG 2020

Miftah Seid op Werelddag Woord en Daad: 
‘Door sponsoring komt er hoop in het leven van kinderen’

Het leven van Miftah Seid (25) uit Ethiopië laat zien wat goed onderwijs doet. Als kind leefde hij in extreme 
armoede; nu is hij een gewaardeerd arts in Ethiopië. Het oud-sponsorkind stond in januari op het podium tijdens 
de Werelddag van Woord en Daad in Barneveld en deelde daar zijn indrukwekkende verhaal met de ruim 1500 
bezoekers. We blikken nog even terug.

zet hij zich vrijwillig in voor gratis toegang 
tot medische zorg voor de allerarmsten.

‘Het helpen van behoeftigen is het zaaien 
van een zaadje dat blijvende vrucht draagt’, 
betoogt Miftah, die inmiddels zelf ook een 
kind sponsort, een meisje van zes jaar. ‘U 
geeft niet alleen, u investeert,’ zo stelt hij. 
‘En,’ besluit hij, ‘aan God komt de eer toe. 
Paulus zei tegen de Korinthiërs: maar het 
dwaze der wereld heeft God uitverkoren, 
opdat Hij de wijzen beschamen zou. Door 
sponsoring komt er hoop voor de toekomst 
in het leven van kinderen.’ 

Ons sponsorprogramma: 
nieuwe ontwikkelingen 
In 2019 zijn we in twee nieuwe landen ge-
start met een sponsorprogramma: Uganda 
en Tsjaad. We selecteerden in Tsjaad een 
nieuwe partnerorganisatie, Fondation Dieu 
Bénit (FDB). Met het programma in Tsjaad 
richten we ons op een nieuwe doelgroep: 
extra kwetsbare kinderen, die slachtoffer 
zijn of dreigen te worden van uitbuiting. 

In december 2019 selecteerden we een 
partner voor een nieuw sponsorpro-
gramma in Uganda: AMG Uganda. Deze 
partnerorganisatie heeft mogelijkheden om 
verder uit te breiden naar moeilijk bereik-
bare regio’s, zoals Noord-Uganda. Hier wil-
len we in 2020 verder vervolg aan geven.

In 2019 konden 30.000 kinderen naar 
school dankzij de steun van een sponsor 
in Nederland. Het aantal nieuwe sponsors 
is daarmee met 30 procent gestegen ten 
opzichte van 2018. Voor 2020 streven we 
ernaar nog eens 2020 kinderen via sponso-
ring naar school te laten gaan. Meer over 
de resultaten van ons sponsorprogramma 
in 2019 kunt u lezen in ons jaarverslag, dat 
op 1 april online staat!

Gespreksvragen: 

• Wat is barmhartigheid en wat betekent dat 
voor onze levenshouding?

• Wat betekent Mattheus 25: 31-46 voor Woord 
en Daad en vrijwilligers?
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‘Ik houd me vooral bezig met het afstorten van het 
geld dat binnenkomt en het oplossen van probleem-
pjes met het kassasysteem,’ vertelt Jan. ‘Vanaf het 
begin was ik betrokken bij de winkel, het is een van 
de weinige Woord en Daad-winkels in een grote 
stad. We bevinden ons in een wijk waar veel men-
sen wonen met een kleine portemonnee.’

Meer dan cijfers
‘Aanvankelijk had ik alleen oog voor de cijfers: 
hoeveel dragen we bij voor het goede doel? Maar 
inmiddels heb ik meer oog gekregen voor de 
andere resultaten. Mensen uit de wijk kunnen bij 
ons bijvoorbeeld zeer goedkoop kleding, huisraad 

en meubels kopen en daarmee voor weinig geld in 
deze levensbehoeften voorzien. En onze vrijwilligers 
bestaan - naast veel gepensioneerden - voor een 
belangrijk deel uit mensen die al geruime tijd niet 
aan het gewone arbeidsproces deel kunnen nemen. 
Het werk in onze winkel geeft deze mensen weer 
zelfvertrouwen en de werkervaring helpt hen soms 
bij het vinden van een vaste baan.’

Tweede thuis
‘Wij beginnen elke dag met gebed’, vertelt Jan  
verder. ‘In onze koffiehoek is het altijd druk,  
temeer omdat deze hoek als een ontmoetingsplek 
fungeert voor gasten van Het Open Huis, een 

laagdrempelige kerk die ongeveer 10 jaar geleden in 
deze wijk is gesticht en een multiculturele bezetting 
kent. Hier kunnen mensen altijd voor een goed of 
opbeurend gesprek terecht. Voor veel van hen is 
onze winkel een tweede thuis.’
Jan lacht: ‘Twee jaar geleden kwam er een vrouw 
in de winkel, die bijna zou gaan trouwen. Ze zag 
een prachtige trouwjurk hangen die we net hadden 
binnengekregen. “Zou die me echt passen? Dat ga 
ik proberen.” En jawel hoor: perfect. Enkele weken 
daarna is ze getrouwd. En nu komt ze nog regelma-
tig langs met een kleintje in de wandelwagen.’

‘Resultaten bestaan uit 
meer dan cijfers’

Nelleke Born is al zo’n 15 jaar lid van comité 
Soest e.o., dat jaarlijks een motortoertocht or-
ganiseert. Nelleke: ‘In onze kerk in Baarn zaten 
relatief veel motorrijders. Toen bedachten we 
om eens een rit te organiseren voor Woord en 
Daad. De eerste keer reden er zo’n 12 mannen 
mee; het jaar daarop was de groep al aanzien-
lijk groter. De rit is altijd op de laatste zaterdag 
van augustus. We starten om 9.30 uur, maken 
een koffiestop, vervolgens een lunchstop en 
proberen rond 16.00 uur weer terug te zijn. De 
sfeer is altijd bijzonder goed.’ Voor het organi-

seren van de lunchstop benadert het comité 
kennissen en familie. ‘Maar we vragen ook 
andere comités of ze een goede plek weten. 
Heel leuk om zo door andere comités verder 
geholpen te worden!’ 

Jan van Voornveld werkte tot zijn pensionering in 2013 in de automatisering. 
Hiernaast was hij als vrijwilliger penningmeester van diverse kerkelijke organisaties 
en sinds april 2018 ook van de winkel in Haarlem.

De motortoertocht in 2020 staat 
gepland op D.V. 29 augustus. 
Zie ook woordendaadsoest.nl en 
woordendaad.nl/motortocht (voor tips).

Even bellen met... | Jan van Voornveld (71),  
penningmeester Woord en Daad-winkel Haarlem

Bewustwording creëren voor kinderen 
ver weg die door sponsoring een ander 
perspectief krijgen in hun leven, dát is 
het doel van comité Urk. Adriana Vis-
scher, secretaris van het comité, vertelt: 
‘Sinds een aantal jaren benaderen 
wij middels een persoonlijk schrijven 
pasgetrouwde stellen en gezinnen waar 
een kindje geboren wordt. Bij een gezin 
waar een kindje geboren is, vragen 
wij aandacht voor kinderen die in een 
onveilig land of in armoede ter wereld 
komen. Vervolgens legt de brief uit wat 
sponsoring via Woord en Daad inhoudt 
en wat dit voor een kind ver weg kan 
betekenen. We voegen een folder bij 
die nog meer informatie over het spon-
sorprogramma geeft. We hopen dat 
het gezin erover wil nadenken een kind 
financieel te gaan steunen.’ 
‘Het is zó mooi dat een kind op deze 
manier geholpen kan worden en kansen 
krijgt op een betere toekomst!’, vindt 
Adriana. ‘Omdat het kind ook Bijbels 
onderwijs krijgt, kan dit voor hemzelf 
en zijn familie tot zegen zijn.’ Of deze 
manier van mensen benaderen ‘werkt’? 
‘Jazeker! Iedere maand krijgen we van 
Woord en Daad een bericht. We zijn 
altijd erg dankbaar als er gemeld wordt 
dat er weer voor één of meerdere kin-
deren financieel gezorgd gaat worden.’

Comité Urk 
in actie voor 
sponsorkinderen 
Woord en Daad

Inspirerende zomeractie

De motortoertocht in 2019

Jan van Voornveld

Kringloopwinkels
Twee nieuwe Woord en Daad-winkels 
openden sinds de verschijning van de 
vorige Intercom hun deuren: 

Nieuwerkerk,
geopend op 31 oktober 2019, 

(omzet € 57.606 tot 31 december 2019);

Oud-Beijerland, 
geopend 2 november 2019,

(omzet € 37.322 tot 31 december 2019).

Nieuwe winkels 
2020

Vijf nieuwe winkels staan op de planning 
voor 2020: 
Krimpenerwaard (Krimpen aan de Lek), 
Alblasserdam, Drachten, Houten en Soest. 

Bent of kent u iemand met interesse om 
bij een van de winkels betrokken te raken? 
Kijk op woordendaadwinkels.nl of mail 
Corjan Rink: c.rink@woordendaad.nl.

UITGELICHT

project: boerenfamilies in Sierra Leone 

project: onderwijs in Nepal

Sponsorpost!

mailto:c.rink@woordendaad.nl
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Christoffel Dekker (23) uit Sliedrecht en Tera 
Voorwinden (52) uit Montfoort doen allebei 
vrijwilligerswerk voor Woord en Daad, iets 
wat hun veel voldoening geeft. Vrijwilligers-
werk moet iets zijn waar je plezier in hebt, 
vinden ze. Christoffel: ‘Je bent soms verrast 
als je een mooie bestelling binnenkrijgt.’

Elke week zijn ze op het kantoor van Woord en Daad 
te vinden: Christoffel als medewerker op de finan-
ciële afdeling, Tera als vrijwilliger bij de redactie van 
de diverse magazines. Christoffel vertelt: ‘Eerder heb 
ik stagegelopen op de financiële afdeling bij Woord 
en Daad. In 2016 heb ik helaas moeten stoppen met 
mijn opleiding. Ik zocht een nuttige tijdsbesteding en 
ben toen vrijwilligerswerk gaan doen op kantoor. En 
in de zomer van 2016 ben ik ook gestart met de ver-
koop van Woord en Daad-koffie.’ Eind van de zomer 
is Christoffel in dienst gekomen van Woord en Daad, 
maar koffie verkopen doet hij nog steeds. ‘Daarnaast 
sta ik achter de kassa in de Woord en Daad-winkel 
in Gorinchem. Het is een leuke tijdsbesteding en 
geeft veel voldoening’, zegt hij over zijn vrijwilligers-
activiteiten. De tijd die Christoffel nog overhoudt, 
besteedt hij aan zijn hobby’s: lezen en tuinieren.

Mooie gesprekken
Tera kwam bij Woord en Daad terecht via een 
vacature voor kantoorvrijwilliger. ‘Door een kleur-
rijke advertentie op Facebook werd ik getriggerd 
om te reageren,’ vertelt Tera. ‘Op 10 juli 2018 begon 
ik als vrijwilliger. Het vrijwilligerswerk vind ik leuk 
en afwisselend. Ik houd me bezig met corrigeren, 
redigeren, vertalen en meedenken met de inhoud van 
de magazines. Daarnaast schrijf ik geregeld artikelen 
of neem een interview af. Dat levert vaak mooie 
gesprekken op. Ik vind het interessant om te horen 
wat iemand in beweging brengt en wat zijn of haar 
passie is.‘
Christoffel is een enthousiaste ambassadeur voor 
Woord en Daad-koffie. ‘Toen ik met de verkoop 
begon, vroeg ik Woord en Daad een mailing te ver-
sturen,’ vertelt hij. ‘Ook werd er een flyer gemaakt. 
Dat leverde de eerste klanten op. In het begin liep de 
verkoop nog niet zo goed, maar in 2017 heb ik ruim 
1000 pakken koffie verkocht, in 2018 ruim 1400 en 
in 2019 ruim 1200. Dat zijn er zo’n 100 per maand. 
Ik krijg de koffiebestellingen voornamelijk per mail 

binnen. Dan probeer ik deze dezelfde dag nog weg 
te brengen bij de klant.’

Energie
Christoffel en Tera hebben allebei mooie ervaringen 
met hun inzet als vrijwilliger. Christoffel: ‘Er ging 
eens een klant verhuizen. Die heeft toen als be-
dankje voor iedereen die met de verhuizing geholpen 
had, een pak koffie en nog wat andere producten 
van Woord en Daad gekocht. Dat zijn dingen die je 
echt weer energie geven om door te gaan met de 
verkoop. En je bent soms verrast als je een mooie 
bestelling binnenkrijgt.’ 
Tera noemt de bijzondere verhalen die binnenkomen 
bij de redactie. ‘Heel indrukwekkend om te lezen hoe 
mensen kracht en moed vinden om bijvoorbeeld hun 
gemeenschap weer op te bouwen na een ramp en hoe 
ze daarbij vertrouwen op God, ondanks alles wat er 
gebeurde. Ze doen dat in mijn beleving veel vanzelf-
sprekender dan wij hier. We kunnen daar enorm veel 
van leren. Ook denk ik aan het verhaal van  

oud-sponsorkind Miftah Seid, dat hij op de Wereld-
dag vertelde en dat ik bewerkte voor deze Intercom. 
Hij kwam uit een ellendige, armoedige en uitzichtloze 
situatie. Nu is hij arts en probeert hij zich in te zetten 
om medische hulp gratis toegankelijk te maken voor 
de armsten. Na ruim 46 jaar Woord en Daad kun je 
wel vaststellen dat het werk effect heeft Je kunt niet 
iedereen helpen, maar het werk van Woord en Daad 
is méér dan een druppel op de gloeiende plaat.’ 

Doe iets wat bij je past
Graag delen ze nog een tip voor andere vrijwilligers. 
‘Doe iets wat je zelf echt leuk vindt,’ zegt Christof-
fel. ‘Als je vrijwilligerswerk zoekt, zijn er bij Woord 
en Daad veel verschillende dingen die je kunt doen’, 
vult Tera aan. ‘Doe iets wat bij je past, dan heb je er 
plezier in en komt er meer uit dan wanneer je het 
doet omdat het moet. Geld geven kan soms heel 
gemakkelijk zijn, maar besteed er ook maar gewoon 
tijd aan.’

DUBBELINTERVIEW

VRIJWILLIGERS OP HET WOORD EN DAAD-KANTOOR EN DAARBUITEN

Kunt u uzelf kort voorstellen? 
Ik ben Geert Schuphof (79) uit Krimpen aan den IJs-
sel, getrouwd met Miep, vader van drie zoons en een 
dochter en opa van dertien kleinkinderen. Ik werkte 
– onder meer als hoofd bij de facilitaire dienst – bij 
de gemeente Krimpenerwaard en heb daarnaast 
ook twintig jaar bij een ‘gewone’ kringloopwinkel 
gewerkt in allerlei functies. 

Hoe kwam u bij Woord en Daad terecht?
Ik stopte wat abrupt met de gewone winkel omdat 
ik daar uitgekeken was en de zaken er niet altijd 
liepen zoals ik dat graag zag. Toen ik op een dag in 
de IJssel en Lekstreek zag dat er de vorige avond 
een informatiebijeenkomst was geweest over een 
kringloopwinkel van Woord en Daad, heb ik direct 
contact opgenomen en kon ik aan de slag. Ik wist 
met mijn ervaring in de winkel en bij de gemeente 
immers wat er moest gebeuren.

Welk werk doet u precies?
Ik ben eerst op zoek gegaan naar ruimte en die 

heb ik ook gevonden. Op een dag liep ik langs een 
bedrijfspand aan de Tiendweg tussen Krimpen aan 
den IJssel en Krimpen aan de Lek, waar mensen 
aan het werk waren. Een van die mensen bleek de 
eigenaar. Ik heb hem gevraagd of er ruimte beschik-
baar was en die was er; we zouden 700 m2 kunnen 
huren. Met de gemeente onderhandelden we over 
de voorwaarden voor een winkel op het bedrijven-
terrein. De gemeente wilde dat we zelf parkeer-
plaatsen zouden realiseren. Daar gaan we met de 
eigenaar over praten. En we gaan praten over de 
huurprijs. Verder moet er een bestuur komen om 
vast vervolgstappen te zetten. Zelf zou ik coördina-
tor van het project kunnen zijn.

Hoe ervaart u dit werk?
Toen ik stopte met de andere winkel, zei mijn 
vrouw: ‘Geert, wat kom je thuis doen?’ En ze had 
gelijk: je kunt niet de hele dag wandelen, fietsen 
en tv-kijken. Omdat ik in de andere winkel zo’n 
5 dagen per week aanwezig was, heb ik ook niet 
veel hobby’s ontwikkeld. Ik ben daarom blij met de 

nieuwe taak en ben er vanwege mijn ervaring erg 
op mijn plek. 

Wat vindt u van het gekozen project?
De opbrengst van de winkel gaat naar vakonder-
wijs in Sri Lanka. Daar kan iedereen zich in vinden. 
We hebben onlangs een tweede avond gehad; de 
meeste mensen komen blanco binnen maar worden 
vanzelf een enthousiaste groep. We hebben al zo’n 
50 vrijwilligers. 

Wat doet u graag in uw vrije tijd?
Ik wandel en fiets veel en ben daarnaast ook actief voor 
de PCOB, maar doe daar even geen bestuurswerk. 
Ook breng ik maaltijden rond voor Tafeltje Dekje. 

Heeft u een tip voor andere vrijwilligers?
Vooral voor beginnende vrijwilligers: we doen het 
werk in de kringloopwinkel met elkaar. Dus probeer 
niet te veel alleen te doen en reserveer vooral 
ook tijd voor jezelf. Want vrijwilligerswerk is echt 
verslavend!

‘Doe vrijwilligerswerk dat bij je past!’ 

COLOFON

MAART 2020 
Intercom verschijnt twee keer per jaar voor 
vrijwilligers van Woord en Daad. 

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan 
duurzame verandering voor mensen in armoede. Zo 
creëren we samen hoop en nieuwe kansen.
Woord en Daad verbindt.

ALGEMENE GEGEVENS
Stichting Woord en Daad
Postbus 560, 4200 AN Gorinchem
Spijksedijk 16, 4207 GN Gorinchem
Tel. 0183-611800
info@woordendaad.nl 
www.woordendaad.nl 
Rabobank 38.54.87.088
IBAN NL64RABO0385487088
t.n.v. Woord en Daad, Gorinchem
Woord en Daad is een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI)

CONTACTPERSONEN
Corjan Rink, coördinatie vrijwilligers en 
fondsenwerving 
c.rink@woordendaad.nl | 06-22362728
Nienke Boone, bewustwording 
n.boone@woordendaad.nl
Marlies Moret, kopij magazines 
m.moret@woordendaad.nl
Amanda Holtslag, aanvragen voorlichting 
voorlichting@woordendaad.nl
Ellen Snoek, coördinatie comités 
e.snoek@woordendaad.nl
Arend Besseling, financiën (vanaf 1 april 2020) 
a.besseling@woordendaad.nl  
Marco Hertgers, coördinatie winkels
m.hertgers@woordendaad.nl | 06 51233509
Arco Sturm, manager winkels
a.sturm@woordendaad.nl | 06-12734604
Henriët Roseboom, communicatiemedewerker
h.roseboom@woordendaad.nl

CONTACTADRES VRIJWILLIGERS
vrijwilligers@woordendaad.nl

DIRECTEUR-BESTUURDER
Rina Molenaar MSc 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE 
Marlies Moret (hoofdredacteur), Corjan Rink, 
Henriët Roseboom, Ellen Snoek, Tera Voorwinden.
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Drukkerij De Groot 
Deze krant is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier 
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OVERNAME ARTIKELEN
Overname van artikelen is prima! Graag met 
bronvermelding.

Onze vrijwilligers | Geert Schuphof, kringloopwinkel in oprichting, Krimpenerwaard 

‘We doen het werk met elkaar’
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