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Om duurzame verandering te bereiken voor mensen in armoede is samenwerking met overheden belangrijk. 
Daarnaast werken we in Nederland aan bewustwording rond armoedeproblematiek. 
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> WOORD
DOOR DS. L.W.CH. RUIJGROK, POORTVLIET

De blik 
van Jezus
‘En Jezus uitgaande, zag een grote
schare en werd innerlijk met  
ontferming over hen bewogen’
(MATTH. 14:14)

Als	je	kijkt	naar	het	wereldgebeuren,	dringen	zich	allerlei	
beelden	aan	je	op.	Veel	glamour	en	glitter	maar	ook	veel	
armoede	en	nood.	De	honger	in	Afrika,	de	erbarmelijke	
leefomstandigheden	in	de	sloppenwijken	van	grote	
wereldsteden,	de	impact	die	de	coronacrisis	juist	op	de	
allerarmsten	in	deze	wereld	heeft.	Hoe	kijken	wij	ernaar?	
Afstandelijk?	Alleen	als	een	nieuwsitem	waarvan	we	ken-
nisnemen	en	tegen	elkaar	zeggen:	‘Het	is	wat’,	om	daarna	
weer	over	te	gaan	tot	de	orde	van	de	dag?	Of	kijken	we	
met	de	blik	van	Jezus?	Mattheüs	getuigt	van	Hem	dat	als	
Hij	de	schare	ziet,	Hij	‘innerlijk	met	ontferming	over	hen	
bewogen’	is.	

U	ziet	het	als	het	ware	voor	u.	Een	schare	van	duizenden	
mannen,	vrouwen	en	kinderen	krioelt	om	Hem	heen.	
Hun	motieven	om	Jezus	te	volgen	zijn	ongetwijfeld	on-
derscheiden.	Maar	het	mooie	is,	Hij	is	over	allen	innerlijk	
met	ontferming	bewogen.	Met	andere	woorden:	Zijn	

hart	klopt	voor	hen!	Hij	onderwijst	hen.	Hij	spreekt	hun	
van	het	koninkrijk	van	God	en	roept	hen	tot	het	geloof	in	
Hem.	Hij	is	bewogen	omtrent	hun	eeuwig	behoud.	Maar	
ook	hun	lichamelijk	welzijn	gaat	Hem	ter	harte.	Als	er	aan	
de	avond	van	die	dag	brood	ontbreekt,	vermenigvuldigt	
Hij	de	broden	en	voedt	Hij	al	die	duizenden	monden.

Met	ontferming	bewogen.	Zijn	wij	dat	ook?	Jezus’	ontfer-
ming	ging	zo	diep	dat	Hij	Zichzelf	offerde	tot	in	de	dood	
van het kruis om diep verloren zondaren het leven te 
kunnen	schenken.	Als	u	zich	dankzij	die	ontferming	door	
Hem	gered	en	verlost	weet,	wordt	ook	u	met	ontferming	
bewogen	over	uw	naaste.	Zijn	lichamelijk	en	geestelijk	
welzijn	gaat	ook	u	ter	harte.	De	grote	vraag	is:	Vertonen	
wij	iets	van	het	beeld	van	Christus?

›  VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

Een stem voor de stemloze 

Hij is bewogen omtrent hun  
eeuwig behoud 

‘Open	uw	mond	voor	den	stomme,	voor	de	rechtszaak	van	 
allen,	die	omkomen	zouden.’	Het	is	een	aloude	tekst	uit	het	
Bijbelboek	Spreuken,	geschreven	door	de	wijze	koning	Salo-
mo.	Een	tekst	die	mijn	collega’s	van	het	programma	Beleids-
beïnvloeding gebruiken als ze uitleggen waarom Woord en 
Daad	beleidsbeïnvloeding	hoog	in	het	vaandel	heeft	staan.
Een	tekst	die	mij	ook	elke	keer	weer	aanspreekt.	Omdat	uit	
onderzoek	van	Anika	Altaf	*	blijkt	dat	de	allerarmsten	vaak	
geen	stem	hebben	en	door	iedereen	worden	uitgesloten.	

Spreken	voor	hen	die	geen	stem	hebben.	De	arme	 
boer	op	het	platteland	van	Oeganda,	die	elke	dag	bikkelt	
om	zijn	gezin	te	kunnen	voeden.	De	vrouw	in	de	gevaarlijke	
stadswijk	van	Colombia,	verlaten	door	haar	man,	waardoor	
ze	nu	amper	kan	rondkomen	met	haar	gezin.	De	jonge	man	
in Benin die buiten wordt gesloten omdat iedereen ervan 
overtuigd	is	dat	hij	vervloekt	is	door	de	goden.

Mensen	die	niet	door	anderen	gezien	worden	en	van	wie	de	
stem	niet	wordt	gehoord.
Doordat	anderen	hen	uitsluiten	of	door	zelfuitsluiting.	Of	
doordat	ze	geen	stem	hebben	in	het	overheidsbeleid.
Woord en Daad wil opkomen voor deze mensen en een stem 
geven	aan	degenen	die	anders	niet	gehoord	worden.
U	leest	hier	meer	over	in	deze	editie	van	Werelddelen.	

De aandacht voor ‘het bereiken van de onbereikten’ staat 
ook	in	de	komende	jaren	weer	hoog	op	onze	agenda.
Binnen	al	onze	programma’s	kijken	we	hoe	we	die	kwetsbare	
groepen	kunnen	bereiken	en	kloppen	we	aan	deuren	bij	
overheden	en	instanties.	

De	mensen	die	ik	de	afgelopen	weken	over	dit	thema	sprak,	
juichen	deze	lijn	van	harte	toe.Soms	raakten	we	in	dieper	
gesprek	en	keken	we	elkaar	ook	in	het	hart.
Ik	sprak	met	mensen	die	me	duidelijk	maken	hoe	gemakkelijk	
en	snel	je	de	ander	kunt	uitsluiten	of	kwetsen.
Ondanks	de	goede	intenties	kun	je	soms	net	niet	de	juiste	
woorden	kiezen	en	dan	is	het	kwaad	al	geschied.
Gods	Woord	en	de	mensen	om	je	heen	zijn	nodig	om	je	
eigen	woorden	voortdurend	te	spiegelen.
Alleen op die manier kunnen we onze stem goed gebruiken 
voor	hen	die	anders	geen	stem	zouden	hebben.

*	Anika	Altalf	promoveerde	op	het	onderwerp:	bereiken	van	de	

allerarmsten.	

r.molenaar@woordendaad.nl
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DOOR JANITA KRANENDONK, COMMUNICATIESTRATEEG EN MARLIES MORET, HOOFDREDACTEUR

4 

Dat	de	huidige	crisis	ook	mensen	in	ontwikkelingslanden	hard	treft,	is	overduidelijk.	
Oxfam	Novib	waarschuwde	in	april	al	dat	armoede	dreigt	voor	een	half	miljard	
mensen,	door	de	wereldwijde	economische	gevolgen	van	de	coronacrisis.	Eén	ding	
staat	vast:	voor	heel	veel	mensen	is	Covid-19	niet	de	enige	dreiging.	Woord	en	Daad	
zet	zich,	ook	door	middel	van	beleidsbeïnvloeding,	in	om	voor	en	met	deze	mensen	
(opnieuw)	perspectieven	te	creëren.

HET BELANG VAN 
EEN GOED NETWERK 
EN SAMENWERKING 
IN CRISISTIJD
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Het consortium Benkadi diende onder leiding van SPONG 
een subsidieaanvraag in bij het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en deze aanvraag werd goedgekeurd. Met de subsidie 
worden programma’s uitgevoerd waarmee de bevolking van 
vier Afrikaanse landen wordt voorbereid op de invloed van 
klimaatverandering en inspraak krijgt in het overheidsbeleid 
rond dit thema. Meer weten? woordendaad.nl/benkadi.

David	Beasley,	directeur	van	het	World	Food	Programme,	
gaf	in	mei	een	interview	dat	werd	gepubliceerd	in	Trouw.	
‘Als	we	niet	heel	stevig	ingrijpen	dan	dreigt	een	plaag	
van	bijbelse	proporties,’	zei	hij.	‘Door	het	mislukken	van	
oogsten,	de	droogte,	de	sprinkhanenplaag	en	burgeroorlo-
gen	hebben	volgens	onze	schattingen	135	miljoen	mensen	
acuut	honger,	dus	soms	dagenlang	geen	eten.	Door	
corona	verdubbelt	het	aantal	zeer	kwetsbare	mensen.’	
Daarnaast	zal	de	economische	situatie	in	de	nasleep	van	
de	pandemie	naar	verwachting	voor	veel	landen	verslech-
teren.	Mensen	in	armere	landen	zijn	veelal	werkzaam	in	
de	informele	economie	en	kunnen	niet	terugvallen	op	
sociale	vangnetten.	Met	het	besluit	dat	vele	overheden	
namen	door	lockdowns	af	te	kondigen	om	verspreiding	
van	het	virus	tegen	te	gaan,	zijn	deze	dagloners	per	direct	
hun	inkomen	kwijtgeraakt.	Vaak	wordt	gewerkt	voor	wat	

dezelfde	dag	wordt	gegeten.	Veel	ontwikkelingslanden	
beschikken sowieso niet over een stabiele voedselvoor-
ziening.	Mensen	weten	vaak	niet	voldoende	over	hygiëne	
om	verspreiding	van	het	virus	tegen	te	gaan	of	ze	hebben	
simpelweg	niet	de	middelen	om	zich	te	beschermen.	
Social	distancing	is	helaas	alleen	mogelijk	wanneer	je	als	
mens	letterlijk	de	ruimte	hebt,	wat	in	wijken	in	steden	of	
in	kampen	vaak	niet	het	geval	is.	Schoon	(drink)water	is	in	

veel	plattelandsgebieden	nauwelijks	beschikbaar.	Corona	
vormde in deze gebieden direct een levensgrote dreiging 
bovenop	de	dreigingen	die	er	al	waren.

IMPACT OP PROGRAMMA’S
Bovenstaande ontwikkelingen ziet Woord en Daad weer-
spiegeld	in	de	programma’s	die	wereldwijd	uitgevoerd	
worden.	Veel	kinderen	kregen	voor	de	crisis	één	keer	per	
dag	een	gezonde	maaltijd	op	school	–	dat	werd	meteen	
minder	vanzelfsprekend.	Ondernemers	in	onze	projecten	
krijgen	in	de	meeste	gevallen	geen	steunpakketten	vanuit	
de	overheid,	ze	krijgen	hun	grondstoffen	niet	geleverd	
vanwege	de	beperkte	transportmogelijkheden	of	zien	hun	
producten	ophopen	door	stagnatie	in	de	rest	van	de	keten.	
Partnerorganisaties	doen	wat	zij	kunnen	om	deze	gezin-
nen	te	bereiken	met	voedselpakketten	en	ondernemers	te	
steunen	om	deze	crisis	door	te	komen.	

SLEUTELPOSITIE
Intussen	kwamen,	ook	in	Nederland,	direct	allerhande	
initiatieven	op	gang	voor	noodhulp	in	landen	in	Azië	
en	Afrika.	In	crisissituaties	is	het	essentieel	dat	aan	de	

'Schoon (drink)water is 
in veel plattelandsgebieden 
nauwelijks beschikbaar.' '

'Mensen in armere landen kun-

nen niet terugvallen op sociale 
vangnetten.' 

Afstandsonderwijs 
voor kinderen uit het 
sponsorprogramma.



basisbehoeften	van	mensen	wordt	voldaan.	De	kracht	
van	lokale	organisaties	is	voor	Woord	en	Daad	altijd	
het	uitgangspunt	van	haar	werkwijze	geweest.	Jacob	

van	der	Duijn	Schouten,	politiek	adviseur	bij	Woord	
en	Daad:	‘Om	tot	effectieve	bestrijding	van	armoede	
en	ongelijkheid	te	komen,	óók	in	noodsituaties	
als	een	pandemie,	zijn	orga-
nisaties	in	het	maatschap-
pelijk	middenveld	nodig.	Zij	
weten als geen ander wat 
in	de	specifieke	context	van	
hun	land	nodig	is	en	zijn	in	
staat de meest uitgesloten 
groepen mensen te berei-
ken.	Daarom	pleit	Woord	en	

Eduardo	Magermans	is	directeur	van	Guatemala	
Próspera,	een	organisatie	die	zich	richt	op	het	
ontwikkelen	van	leiderschap	in	Guatemala.	Dit	
gaat	bijvoorbeeld	om	ambtenaren	bij	de	overheid,	
maar	ook	om	leraren	voor	de	klas.	Ze	trainen	
geregeld leraren op scholen waar ook sponsor-
kinderen	van	Woord	en	Daad	zitten,	om	ook	die	
kinderen uit de arme gebieden van Guatemala 
kwaliteitsonderwijs	te	bieden.	Eduardo:	‘Deze	
crisis	raakt	vanzelfsprekend	de	arme	gezinnen	
het	hardst.	Zij	wonen	veelal	op	het	platteland	en	

kunnen	heel	moeilijk	bereikt	worden.	Juist	voor	
hen	in	het	dus	zo	belangrijk	om	op	een	laagdrem-
pelige	manier	het	afstandsonderwijs	in	te	stellen,	
wat	voor	iedereen	toegankelijk	is.	In	een	tijd	van	
crisis	moet	dit	snel	en	op	grote	schaal,	en	daarom	
is	die	samenwerking	met	de	overheid	cruciaal.	De	
overheid stelt materialen en technieken beschik-
baar,	en	wij	hebben	het	netwerk	van	leraren	die	
we toerusten om in deze crisis het verschil te 
maken.’

In de praktijk: samen sterk in Guatemala

Daad	bij	de	politiek	voor	besteding	van	gelden	
via	het	maatschappelijk	middenveld	in	ontwik-
kelingslanden.	Deze	organisaties	kunnen	een	
sleutelpositie	vervullen	bij	het	weerbaar	maken	
van	mensen	in	hun	omgeving	tegen	toekomstige	
crises.	Nu	worden	subsidiegelden	vaak	besteed	
via	grote	instellingen	op	Europees	of	wereld-
niveau.	Daar	is	meer	sprake	van	één	uniforme	
aanpak,	terwijl	in	de	verschillende	landen	vaak	
heel	specifieke	behoeften	zijn.’	

AANPAK VAN 
GRONDOORZAKEN
Rina	Molenaar,	directeur-
bestuurder	van	Woord	en	Daad,	
geeft	aan	dat	de	situatie	rond	
corona	heeft	onderstreept	dat	
maatschappelijke	organisaties	in	
de	landen	zelf	van	grote	toege-
voegde	waarde	zijn.	‘Door	het	
niet	kunnen	reizen	zijn	we	veel	
meer genoodzaakt om ons nog 
meer	te	baseren	op	wat	zij	vanuit	
de	landen	aanreiken.	Woord	en	
Daad	heeft	altijd	al	geïnvesteerd	
in deze contacten en werkt in elk 
land dan ook samen met lokale 
partnerorganisaties.’	

'In de verschillende landen zijn  
vaak specifieke behoeften.' 

Jacob van der Duijn Schouten.
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Sylvestre	Tiemtoré	is	directeur	van	SPONG	in	Burkina	Faso,	
een	partnerorganisatie	van	Woord	en	Daad,	die	232	lokale	
organisaties	vertegenwoordigt	bij	de	Burkinese	overheid.	
Burkina	Faso	is	hard	geraakt	door	Covid-19.	Vooral	omdat	
het	land	al	met	zoveel	uitdagingen	te	maken	had,	zoals	ter-
rorisme	en	een	grote	binnenlandse	vluchtelingenstroom.	
Sylvestre	onderstreept	het	belang	van	beleidsbeïnvloeding	
voor	samenwerking	met	het	maatschappelijk	middenveld,	ook	
in	Zuidelijke	landen	en	tijdens	crisissituaties.	‘Er	is	een	relatie	
tussen de mate van ontwikkeling in een gebied en de kwaliteit 
van	burgerparticipatie	in	het	politieke	proces.	Beleidsbeïn-
vloeding	is	vaak	direct	van	invloed	op	de	leefomstandigheden	
van	de	bevolking.	Lobbywerk	door	organisaties	uit	het	land	
zelf	is	effectief,	omdat	zij	de	realiteit	van	het	land	kennen.’	
Toch	had	ook	Sylvestre’s	organisatie	het	moeilijk	de	afgelopen	
tijd.	‘Naast	corona	werd	er	bijna	niets	op	de	politieke	agenda	
gezet.	Gelukkig	is	dat	intussen	wat	veranderd	en	kunnen	
lobbyactiviteiten	weer	worden	hervat.	Uit	een	enquête	

die	SPONG	uitzette	in	het	land	bleek	dat	een	kwart	van	
alle	lokale	goededoelenorganisaties	hun	inkomsten	waren	
kwijtgeraakt.	Heel	wat	organisaties	moesten	medewerkers	
ontslaan	of	hulpprogramma’s	stopzetten.	Miljoenen	inwoners	
werden	financieel	geraakt	door	Covid-19.	En	dat	terwijl	het	
werk	dat	SPONG	en	de	organisaties	die	ze	vertegenwoordigt	
zo	belangrijk	is.	SPONG	is	betrokken	bij	bijna	elk	belangrijk	
beleidsvraagstuk	in	Burkina	Faso.	We	peilen	de	mening	en	
de	mate	van	tevredenheid	onder	burgers.	Op	basis	daarvan	
geven	we	de	overheid	advies.’

In de praktijk: 
lokale kracht in 
Burkina Faso

Rina merkt op dat daarnaast voor de inhoud van pro-
gramma’s	een	koersvast	beleid	nodig	is.	‘We	kunnen	
niet	in	de	toekomst	kijken,	maar	zeker	is	dat	er	meer	
crises	en	rampen	in	de	wereld	zullen	plaatsvinden,’	
zegt	ze.	‘Dat	is	ook	de	reden	waarom	we	als	ontwik-
kelingsorganisatie	werken	aan	de	aanpak	van	grond-
oorzaken van armoede en van daaruit systemen willen 
veranderen.	Dat	geven	we	vorm	door	samenwerking	

te	zoeken	binnen	en	buiten	de	sector,	zodat	je	met	alle	
betrokken	partijen	in	een	gebied	het	vraagstuk	bij	de	
wortel	kunt	aanpakken.	Toen	we	dit	jaar	aan	ons	nieuwe	
beleidsplan	schreven,	zeiden	we	tegen	elkaar:	“Co-
vid-19	is	een	extra	element,	dat	we	vooraf	niet	hadden	
voorzien.	Moeten	we	ons	beleid	daarop	aanpassen?”	

En	het	antwoord	daarop	was:	“Nee.”	‘Ons	beleid	ís	crisis	
proof,	juist	omdat	we	kijken	naar	grondoorzaken,	op	een	
evenwaardige manier gebruik maken van de krachten 
die	in	het	gebied	aanwezig	zijn	en	dat	koppelen	aan	wat	
in	Nederland	aan	kennis	aanwezig	is.	Op	deze	manier	
willen we waarmaken waar we als Woord en Daad 
voor	staan,	zoals	ook	Sylvestre	dat	in	Burkina	Faso	en	
Eduardo in Guatemala doen: te spreken voor degenen 
die	anders	niet	gehoord	worden,	en	iets	zichtbaar	maken	
van	Gods	komend	Koninkrijk.’

'Lobbywerk door organisaties uit  het land zelf is effectief.' 

'We willen spreken voor degenen die 

anders niet gehoord worden.' 



DELEN

De	coronacrisis	treft	mensen	in	ontwikkelingslanden	hard.	In	veel	
landen zorgen lockdowns en een dreigende uitbraak van corona 
voor	enorme	uitdagingen,	bovenop	de	dreigingen	die	er	al	waren.

Nu lockdowns in sommige landen versoepeld worden en de 
dreiging	van	corona	minder	wordt,	merken	we	nog	dagelijks	de	
impact	van	de	crisis	op	ons	werk.

Samen	met	onze	lokale	partners	werken	we	aan	duurzame	
oplossingen,	waarmee	mensen	(opnieuw)	zicht	krijgen	op	de	
toekomst.	Juist ook in tijden van een pandemie. Doet u mee?

Als de 
pandemie 
niet je enige 
dreiging is

8 



WERELDDELEN / SEPTEMBER 2020

De	impact	van	de	coronacrisis	op	ons	werk	is	groot.	Onze	partners	
hebben	programma’s	aangepast.	Thuisonderwijs,	steunpakket-
ten	voor	ondernemers,	extra	aandacht	voor	hygiëne	en:	opnieuw	
bouwen	aan	de	toekomst.	Veel	aanpassingen	proberen	we	binnen	
bestaande	budgetten	te	doen.	Maar	dat	lukt	niet	altijd.	
Daarom	vragen	we	uw	steun	aan	ons	noodfonds	voor	de	invloed	
van	corona.	Zodat	ons	werk	door	kan	gaan.

Uw gift is welkom via  
IBAN NL64 RABO 0385 4870 88 o.v.v. ‘noodfonds corona’.  
Meer weten over de gevolgen van corona  
op ons werk en online doneren?
woordendaad.nl/noodfonds	

of doneer via de QR code*:
* De Tikkie QR kan gescand worden met een 
camera, met een speciale (algemene) QR scan-
ner app of met de Tikkie app. De Tikkie QR kan 
NIET gescand worden met een bankenapp.

Hartelijk dank voor uw steun!

Sinds ze haar man verloor staat de 35-jarige Gloria uit Tsjaad 
alleen voor de opvoeding van haar twee kleine kinderen. Vorig 
jaar startte ze met steun vanuit het Job Booster-programma 
een cateringbedrijf. Ze verzorgt de catering op bruiloften 
en bijeenkomsten van bedrijven. ‘Ik werk met biologische 
producten,	daarmee	onderscheid	ik	me	in	de	markt,’	vertelt	ze.	
Haar	onderneming	liep	goed,	tot	het	coronavirus	ook	het	leven	in	
Tsjaad	stilzette.	

‘Ik heb een cateringbedrijf, maar door de crisis heb ik niet genoeg klanten. 
De mensen zijn huiverig om uit eten te gaan, gezien de kans op besmetting. 
Met steun vanuit Job Booster Tsjaad kon ik investeren in de teelt van gewassen 
voor mijn cateringbedrijf. Momenteel verbouw ik zoete aardappelen, rijst en bonen; de belangrijk-
ste ingrediënten voor mijn gerechten. Door de coronacrisis zal de prijs van voedsel waarschijnlijk 
stijgen. Dat werkt door in de prijzen van mijn cateringbedrijf, waardoor ik klanten kwijt kan 
raken. Daar anticipeer ik op door mijn eigen voedsel te verbouwen.’

www.woordendaad.nl/gloriaGloria vertelt verder:
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DELEN

Ooit	was	Sierra	Leone	een	redelijk	
welvarend	land.	Rijstoverschotten	
werden	geëxporteerd	naar	omliggende	
landen.	Maar	oorlog	en	ebola	verwoest-
ten	het	land.	Lang	is	het	land	afhankelijk	
geweest	van	import	van	rijst	uit	andere	
landen.	Daar	komt	nu	verandering	in!	
Rijstfabriek	Mountain	Lion	is	hier	een	
voorbeeld	van.	Hier	wordt	de	voedzame	
vitaminerijke	rode	rijst,	waar	Sierra	
Leone	bekend	om	staat,	verwerkt.	
Mountain	Lion	is	niet	zomaar	een	rijst-
fabriek,	maar	één	met	sociale	impact.	
Mountain	Lion	werkt	volgens	het	Fair	
Factory-principe,	waar	de	hele	gemeen-
schap	beter	van	wordt.	

FAIR FACTORIES EN TRAINING VOOR 
EEN BETERE TOEKOMST
Boeren	in	ontwikkelingslanden,	waaron-
der	Sierra	Leone,	verdienen	vaak	nau-
welijks	genoeg	om	te	kunnen	voorzien	
in	hun	levensbehoeften.	Ze	kunnen	hun	
kinderen	niet	(genoeg)	te	eten	geven,	

laat	staan	ze	naar	school	laten	gaan.	
Het	Fair	Factory	Development	Fund	
maakt	zich	sterk	voor	eerlijke	fabrieken,	
waardoor boeren voldoende verdienen 
en kunnen bouwen aan een toekomst 

voor	hun	gezin	en	dorp.	Daarnaast	trai-
nen	we	de	boeren,	zodat	de	opbrengst	
van	hun	oogst	stijgt	en	ze	bijvoorbeeld	
minder	zaad	nodig	hebben.	

DE AANPAK
Een	Fair	Factory	is	er	voor	de	hele	
gemeenschap,	maar	hoe	wordt	dat	
aangepakt?	Een	eerlijke	prijs	voor	de	
boeren	en	een	vast,	stabiel	afzetkanaal	
zijn	van	groot	belang.	Daarnaast	is	ook	
een	vast	inkomen	voor	de	fabrieksme-

dewerkers	belangrijk.	Gedeelde	waar-
den	als	integriteit,	eenheid	en	respect	
zijn	onmisbaar	om	het	project	te	laten	
slagen.	Een	Fair	Factory	werkt	met	
respect en zorg voor de natuur op een 
duurzame	manier.	

MOUNTAIN LION
Even	terug	naar	Mountain	Lion.	Deze	
Fair	Factory	gaat	de	komende	jaren	nog	
veel	meer	doen	om	de	levenssituatie	
van	de	rijstboeren	verder	te	verbeteren.	
Tegelijkertijd	wil	Mountain	Lion	ook	
duurzamer worden en zich richten op 
het	meer	circulair	gaan	produceren.
Dat	Mountain	Lion	een	fabriek	is	met	
impact	is	zeker!	Het	is	het	enige	bedrijf	
in	Sierra	Leone	dat	een	alternatief	biedt	
voor	importrijst;	duizenden	boeren	
leveren	hun	rijst	aan	Mountain	Lion	en	
de	fabriek	levert	tientallen	banen	op.	

SAMENWERKING
Het	Fair	Factory	Development	Fund	in-

Een Fair Factory is er voor 
de hele gemeenschap 

JUIST NU INVESTEREN 
IN VOEDSELPRODUCTIE 
IN SIERRA LEONE

Sierra	Leone:	een	door	oorlog	en	ebola	verscheurd	land.	Maar	ook:	een	vruchtbaar	land.	Wij	
geloven	in	de	kracht	van	ontwikkelingslanden	die	zelf	hun	voedingsmiddelen	produceren.	Woord	
en	Daad	werkt	samen	met	het	Fair	Factory	Development	Fund	(FFDF)	aan	lokale	voedselproductie	
en	–verwerking	om	Sierra	Leone	weer	zelfvoorzienend	te	maken	in	rijstproductie.	
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›  IMPRESSIE
DOOR KOERT JANSEN

Zekerheid

Wist	u	dat	er	een	tuinverzekering	bestaat?	Ik	tot	voor	kort	niet	en	ver-
moedelijk	u	ook	niet.	En	ik	verwacht	ook	niet	dat	u	nu	denkt:	‘Bedankt	
voor	de	tip,	die	ga	ik	straks	meteen	even	afsluiten.	Want	stel	dat	mijn	
tuinirrigatiesysteem	deze	zomer	op	hol	slaat!’	U	een	beetje	kennend	
zult	u	vooral	verbaasd	zijn.

Goed,	misschien	is	dit	een	extreem	voorbeeld.	Maar	het	toont	wel	aan	
wat de onderstroom is in onze westerse samenleving en waar verze-
keraars	handig	op	inspelen:	onze	angst	om	materiële	averij	op	te	lopen.	
Ons	hebben	en	houwen	is	ons	alles	waard.	Ons	spaargeld.	Ons	huis.	
Ons	pensioen.	Onze	vakantie.	En	ja	-	waarom	niet	-	onze	mooie	tuin.	Elk	
denkbaar	risico	proberen	we	uit	te	sluiten.	

In ons goed georganiseerde land hoeven we ons over bepaalde zaken 
gelukkig	geen	zorgen	meer	te	maken,	zoals	over	ons	voedsel.	In	ontwik-
kelingslanden	is	dat	anders.	Neem	nu	een	land	als	Sierra	Leone.	Een	
land	dat	zo	vruchtbaar	is,	dat	het	voldoende	voedsel	zou	kunnen	pro-
duceren	voor	haar	bevolking.	Toch	lukt	dat	onvoldoende	en	worden	veel	
voedingsmiddelen	geïmporteerd,	met	alle	kwetsbaarheid	van	dien.	Om	
voedselzekerheid	te	bereiken	zijn	goed	functionerende	waardeketens	
noodzakelijk.	Met	professionele	verwerkende	bedrijven	die	de	primaire	
landbouwproducten	van	boeren	omzetten	in	toegankelijke	producten	
voor	de	consument.	Dat	is	precies	waar	Woord	en	Daad	en	Fair	Factory	
Development	Fund	op	inzetten.

Die	aanpak	werkt,	maar	biedt	geen	garanties.	Er	liggen	altijd	risico’s	op	
de	loer:	misoogsten,	corona,	fraude…	De	lijst	is	lang	en	onverzekerbaar.	
Gelukkig	stellen	onze	donateurs	en	investeerders	ons	in	staat	om	tóch	
de	handen	uit	de	mouwen	te	steken.	Wat	mogen	we	daar	dankbaar	
voor	zijn.	

Vanuit	financieel	oogpunt	nemen	deze	investeerders	een	risico.	Maar	
vanuit	Bijbels	oogpunt	kun	je	daar	heel	anders	naar	kijken.	Een	betrok-
ken	investeerder	vertelde	ons	dat	hij	door	de	gelijkenis	van	de	
talenten geïnspireerd raakte: ‘Degene 
die	het	vermogen	verdubbeld	had,	
wordt	in	die	gelijkenis	als	trouw	en	
goed	gezien.	De	les	is	dus	vermogen	
werkzaam	te	maken.’	Bijzonder!	Is	dat	
geen	blijk	van	veel	vertrouwen?

De auteur is bestuurder van het Fair  
Factory Development Fund

Koert Jansen

Wilt	u	bijdragen	aan	een	
betere toekomst voor de 
boeren,	hun	gezinnen	en	de	
hele	gemeenschap	in	Sierra	
Leone?	

Lees meer over deze produc-
tieve	samenwerking	op	www.
fairfactoryfund.org	en	op	
www.woordendaad.nl/
iadsierraleone/projectupdate-
uit-sierra-leone-juli-2020/.

vesteert	in	bedrijven	die	voedings-
middelen	produceren.	Het	geld	
komt	van	christelijke	investeerders,	
vaak	(ex-)ondernemers.	Woord	
en Daad zorgt voor training en 
begeleiding	van	de	boeren.	Tegelijk	
richt	Woord	en	Daad	zich,	samen	
met	lokale	partnerorganisaties,	op	
alle	betrokken	partijen	zodat	de	
hele	gemeenschap	de	kans	krijgt	
om	mee	te	profiteren.

www.fairfactoryfund.org
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Enthousiaste  
Young 
Ambassador
'Ik	heb	altijd	al	willen	omzien	naar	mensen	die	het	minder	
hebben',	vertelt	Marije	Kersseboom.	‘In	de	vierde	klas	kreeg	
ik de kans om Young Ambassador van Woord en Daad te 
worden	en	twijfelde	ik	geen	moment.	Mij	leek	het	erg	gaaf	en	
ik	voelde	me	geroepen.	Toen	ik	werd	gekozen	was	ik	erg	blij	
en	enthousiast	dat	ik	deze	kans	heb	gekregen.	Ze	zeiden	dat	
de	reis	je	zou	veranderen,	dat	je	anders	terug	zou	komen.	Op	
dat	moment	wist	ik	dat	dit	een	deel	was	van	mijn	zoektocht	
naar	wie	ik	ben	en	dat	God	mij	hierdoor	iets	wil	laten	zien.’

Ook	als	jongere	betrokken	zijn	bij	ons	werk?
Volg ons op Instagram:  /woordendaad

VOLG ONS OP 
SOCIAL MEDIA! 

WEEK VAN DE 
DUURZAAMHEID

D.V.	maandag	5	t/m	zaterdag	10	oktober:	de	
Week	van	de	Duurzaamheid,	schrijf	‘m	in	je	
agenda!	Het	centrale	thema?	Lekker duurzaam! 

Laat	je	via	workshops	en	
een	virtuele	ontmoeting	
met	boeren	uit	Sierra	Leone	
inspireren om duurzamer 
te	leven.	

Ria de Heer-Manneke
Werelddelen-lezer én actieve vrijwilligster
‘Ongeveer	15	jaar	geleden	ben	ik	betrokken	geraakt	
bij	het	werk	van	Woord	en	Daad,	in	comité	Rotterdam.	
Zij	organiseerden	in	het	verleden	veel	acties	om	geld	
bijeen	te	brengen.	Een	van	de	comitéleden	(Wil	van	
der	Heide,	ze	is	intussen	helaas	overleden)	bedacht	
om op de Woord en Daad-markt in Houten tweede-
hands	hoeden	te	gaan	verkopen.	Zo	werden	er	hoeden	
verzameld,	opgeknapt,	schoongemaakt	
en	uitgestald	op	de	kraam	in	Houten.	
Wat	met	één	kraam	is	begonnen	is	
uitgegroeid	tot	twaalf	kramen,	keurig	
gesorteerd op zomer- en winterhoe-
den	en	op	kleur.
Omdat de aanvoer van hoeden door 
bleef	gaan,	zijn	we	op	zoek	gegaan	
naar	ruimte	om	ze	op	te	slaan.	We	

hebben	in	Ridderkerk/Slikkerveer	een	pandje	gevonden	
waar	we	zelfs	een	heuse	hoedenwinkel	konden	starten.

We	hebben	een	fijne	vrijwilligersgroep.	We	verkopen,	
vermaken	en	doen	aanpassingen	aan	hoeden.	Ook	
worden	er	tassen,	shawls	en	panty’s	verkocht.	Inmid-
dels hebben we een aardige klantenkring opgebouwd 

en hebben we verschillende Woord en 
Daad-projecten	kunnen	steunen.	Het	werk	
van	Woord	en	Daad	is	belangrijk	en	doet	er	
echt toe!’ 

Kijk	voor	meer	info	op	 
woordendaad.nl/lekkerduurzaam 
en	meld	je	aan	voor	de	dagelijkse	
inspiratiemail!	

NIEUWE RUBRIEK: WIE ZIJN ONZE LEZERS?

Marije Kersseboom.

Meer	informatie:	 
woordendaadwinkels.nl/ 
winkels/ridderkerk 
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‘OVERHEID IS AAN  
ZET OM MISSTANDEN  
AAN TE PAKKEN’ 

GERJAN AGTERHOF, POLITIEK  
ADVISEUR BIJ WOORD EN DAAD:

Dat	lobbyen	belangrijk	is,	staat	voor	Gerjan	Agterhof	als	een	paal	boven	water.	
Als	politiek	adviseur	in	dienst	van	Woord	en	Daad	doet	hij	al	zo’n	zes	jaar	niet	
anders.	‘De	invloed	van	ons	overheidsbeleid	op	ontwikkelingslanden	is	groot.	
Wij	zetten	ons	in	voor	beleid	dat	bijdraagt	aan	verbetering	van	de	situatie	in	de	
landen	in	het	Zuiden.’

DELEN

DOOR	TERA	VOORWINDEN,	VRIJWILLIG	REDACTEUR

Schoon (drink)water is 

schaars in Ethiopie. 

WERELDDELEN	/	SEPTEMBER	2020
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Het	is	Gerjans	taak	om	na	te	
denken over hoe beleid ‘hier’ 
bijdraagt	aan	onder	meer	de	
landbouwsector,	het	onderwijs	
en	de	armoedebestrijding	in	
ontwikkelingslanden.	‘We	ont-
wikkelen	ideeën	over	hoe	het	

beter	en	anders	kan.	Die	ideeën	delen	we	graag	met	
de	politiek	en	ambtenaren	in	Den	Haag	en	Brussel.	
Onze	partnerorganisaties	in	het	Zuiden	doen	dat	
in	de	landen	waar	we	werken,	maar	hier	hebben	ze	

geen	stem.	De	vraag	om	ondersteuning	vanuit	
deze	organisaties	is	dringend.’	

Het	is	natuurlijk	zaak	eerst	de	situatie	in	de	
landen waar Woord en Daad werkt goed te 
kennen	voordat	je	aanklopt	bij	de	overheid.	
Gerjan:	‘Vervolgens	denk	je	erover	na	bij	wie	
je	moet	zijn.	Bij	Kamerleden,	bij	de	minis-

ter	of	bij	ambtenaren?	Moeten	we	daar	praten	en	
afspraken	maken,	of	kunnen	we	beter	onderzoeken	
(laten)	doen	of	de	media	inschakelen	en	bijvoorbeeld	
opiniestukken	in	dagbladen	schrijven?	Het	is	erg	
situatie-afhankelijk	welke	route	je	het	beste	kunt	
bewandelen.	Niet	alles	is	geschikt	om	in	kranten	of	
andere	media	te	communiceren.	Maar	als	iets	heel	
urgent	is,	kan	de	publieke	weg	wel	zinvol	zijn.’	

Het lobbyteam van Woord en Daad besteedt veel 
aandacht	aan	werkgelegenheidsprojecten	voor	jon-
geren.	‘We	willen	graag	dat	onze	overheid	investeert	
in	opleidingen	die	aansluiten	op	de	arbeidsmarkt.	
We	hebben	hiervoor	de	CU	en	het	CDA	benaderd.	

Gerjan Agterhof.

Investeren in opleidingen die aansluiten bij de arbeidsmarkt.

‘We ontwikkelen ideeën 
over hoe het beter en 

anders kan.' 
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Het	Ministerie	van	Buitenlandse	Zaken	heeft	toen	
een	fonds	in	het	leven	geroepen	voor	dergelijke	
projecten,	waarvoor	wij	én	andere	organisaties	
nu	voorstellen	mogen	schrijven.	Niet	altijd	is	de	
invloed	zo	direct.	Het	gaat	er	vooral	om	belang-
rijke	zaken	onder	de	aandacht	te	brengen	bij	de	
overheid.’	

TOETS
Belangrijker	dan	ooit	is	het	thema	duurzaamheid.	
‘Er	zijn	17	door	de	VN	vastgestelde	duurzaamheids-
doelen,	de	zogenaamde	SDG’s,	waar	de	wereld	aan	
moet	werken.	Te	denken	valt	aan	schoon	drinkwa-
ter	en	sanitair,	geen	armoede,	geen	honger.	Ook	
Nederland is verplicht met die doelen aan de slag te 
gaan.	Elk	ministerie	moet	bij	het	maken	van	beleid	
kijken	naar	de	gevolgen	van	dat	beleid	voor	die	
duurzaamheidsdoelen	en	ontwikkelingslanden.	We	
hebben gepleit voor een toets waar elke nieuwe 
wet	aan	geijkt	kan	worden.	En	die	is	er	gekomen.	
Wij	kijken	ook	mee	of	de	toetsing	daadwerkelijk	
plaatsvindt.’	

Samen	met	andere	organisaties	komt	Woord	en	
Daad	op	tegen	de	zogenoemde	brievenbusfirma’s.	
Gerjan:	‘Het	financiële	beleid	in	Nederland	maakte	
het	voor	grote	bedrijven	in	ontwikkelingslanden	
mogelijk	om	via	brievenbusfirma’s	in	Nederland	
geld	weg	te	sluizen	naar	belastingparadijzen.	De	

belasting	gaat	dan	niet	naar	de	lokale	
overheden,	die	vervolgens	niet	kunnen	investeren	
in	een	sterke	publieke	sector,	zoals	onderwijs	en	
gezondheidszorg.	Zo	zijn	er	in	Zambia	mijnbouwbe-
drijven	die	het	land	leeggraven	en	weinig	tot	niets	
afdragen	aan	de	overheid	daar.	Het	gaat	om	tiental-
len	miljarden	euro’s	die	op	die	manier	weggesluisd	
worden.	Gelukkig	zie	je	nu	dat	hier	langzaam	maar	
zeker	maatregelen	tegen	genomen	worden.’

‘Woord en Daad vraagt de overheid behalve om 
goed beleid ook om meer geld uit te geven aan 
de	ondersteuning	van	internationale	duurzame	
ontwikkeling.	De	wereld	na	corona	biedt	kansen	
op	dit	gebied.	Want	ondanks	de	ellende	hier,	is	een	
lockdown	in	Nederland	in	niets	te	vergelijken	met	
een	lockdown	in	Afrika.	De	ongelijkheid	wordt	juist	
nu	zichtbaar;	de	armsten	lopen	het	meeste	risico.	
We willen graag gebruik maken van dit momentum 
om	die	ongelijkheid	te	bestrijden.’	

'De ongelijkheid wordt 
juist nu zichtbaar.' 

Christelijk onderwijs 
in Guatemala.



16 

DOOR JACOLINE DE KRUIJF, EINDREDACTEUR

KUN JE IETS OVER JEZELF VERTELLEN?
Ik	ben	Immaculate	Akullo,	getrouwd	en	bijenhouder	van	be-
roep.	Daarnaast	ben	ik	ook	directeur	van	Archways	Agrofarm,	
één	van	de	grootste	imkerijen	in	Oeganda.	We	handelen	niet	
alleen	in	honing,	maar	ook	in	diverse	honingproducten.	Ook	
geven	we	training	aan	bijenhouders.	Archways	Agrofarm	is	
partner	van	Woord	en	Daad	in	het	Bee	Diverse	Matching	Fund	
(BDMF).	

KUN JE IETS VERTELLEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE 
CORONACRISIS VOOR JE WERK?
Vanwege de coronacrisis is de vraag naar onze producten sterk 
afgenomen	en	hebben	we	te	maken	met	een	enorme	omzetda-
ling.	Hierdoor	kunnen	we	de	salarissen	van	medewerkers	niet	
meer	betalen.	Ook	hebben	we	te	maken	met	een	achteruitgang	
in	de	kwaliteit	en	de	hoeveelheid	honingproducten,	zoals	bijen-
was,	rauwe	propolis	en	honingraten.	Daarnaast	zijn	de	prijzen	
voor	apparatuur	voor	het	verwerken	van	honing	gestegen.	

WELKE INVLOED HEEFT DE CORONACRISIS OP DE HELE 
VOEDSELKETEN?
In Oeganda is de lockdown ingesteld [op het moment van het 
interview,	JdK]	en	daarom	ligt	het	transport	van	onze	bijen-
producten	stil.	De	bodaboda’s	(fietstaxi’s)	zijn	het	belangrijkste	
vervoersmiddel	in	Oeganda.	Op	dit	moment	mogen	de	fiets-
chauffeurs	geen	personen	meenemen	en	kunnen	de	boeren	
niet	met	hun	honing	vervoerd	worden.	Daarom	hebben	ze	hun	
honing	opgeslagen	tot	de	lockdown	voorbij	is.	De	belangrijkste	
handelsbeurs	die	altijd	in	juli	wordt	gehouden	is	uitgesteld	
vanwege	het	coronavirus.	Helaas	is	het	ook	niet	toegestaan	

om	trainingen	te	geven	aan	bijenhouders,	omdat	we	ons	aan	de	
overheidsmaatregelen	moeten	houden.	

VIND JE DAT JE EEN EERLIJKE PRIJS KRIJGT VOOR JE 
PRODUCT? ZO NIET, HOE KOMT DIT EN HOE ZOU DIT 
OPGELOST KUNNEN WORDEN?
Nee.	De	belangrijkste	oorzaak	hiervan	is	angst	vanwege	het	
coronavirus.	Het	virus	zorgt	voor	grote	angst	en	het	verlies	
van	hoop.	Juist	nu	is	het	heel	belangrijk	om	boeren	te	enthou-
siasmeren	voor	het	bijenhouden	en	ze	te	informeren	over	de	
voordelen.	

WAT ZOU JE WILLEN ZEGGEN TEGEN AGRARIËRS IN 
NEDERLAND?
Ik zou boeren in Nederland willen adviseren om zich te houden 
aan de overheidsmaatregelen om zo de verspreiding van het 
coronavirus	tegen	te	gaan.	Daardoor	kunnen	we	hopelijk	zo	
snel	mogelijk	terug	naar	een	normale	situatie.	Want	de	crisis	
lijkt	groter	dan	het	virus	zelf.	

VER WEG

Zonder	verkoop	van	honing	geen	inkomsten.	De	ho-
ningketen	in	Oeganda	loopt	vast.	Help	mee	en	steun	
het	noodfonds	waarmee	we	de	situatie	willen	vlottrek-
ken.	Na	de	crisis	wordt	dit	noodfonds	ingezet	om	de	
honingsector	verder	op	te	bouwen.

Meer	informatie:	
www.woordendaad.nl/honingfonds-oeganda  

    AGRARISCH ONDER NEMEN IN CRISISTIJD
   ‘ALS BOER IS HET HEEL BELANGRIJK 

 DAT JE DE MARK TSITUATIE KENT’

NAAM: IMMACULATE AKULLO (34)WOONT IN OEGANDA
WERKT ALS BIJENHOUDER EN DIRECTEUR
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KUN JE IETS OVER JEZELF VERTELLEN?
Ik	ben	getrouwd	met	Annegreet	en	samen	hebben	we	2	
kinderen	van	12	en	15	jaar.	Ik	werk	in	een	familiebedrijf	waar	
ik	samen	met	mijn	neef	en	mijn	vrouw	de	vierde	generatie	van	
ben.	Tien	jaar	geleden	heb	ik	de	taken	van	mijn	vader	overge-
nomen.	Ons	grootste	en	belangrijkste	gewas	is	spruitjes.	Die	
doen	het	het	beste	in	deze	grond	en	in	het	gematigde	klimaat	
van	Nederland.	Maar	wij	verbouwen	ook	aardappels,	uien	en	
tarwe.	

KUN JE IETS VERTELLEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE 
CORONACRISIS VOOR JE WERK OF OOGST?
In	Nederland	zijn	ongeveer	1	miljoen	ton	frietaardappels	over	
[ten	tijde	van	het	interview,	JdK].	De	oorzaak	hiervan	is	de	lock-
down	vanwege	corona.	Omdat	hotels	en	uitgaansgelegenheden	
gesloten	waren	en	alle	festivals	afgelast	zijn,	blijven	boeren	
met	hun	frietaardappels	zitten.	Er	is	een	enorme	voorraad	aan	
frietaardappels	en	de	verwachting	is	dat	de	prijs	nog	zeker	een	
jaar	lang	slecht	zal	zijn.	De	markt	is	ernstig	verstoord.	Van	de	
aardappels	die	over	zijn	wordt	veevoer	gemaakt.	De	boer	krijgt	
een	kleine	vergoeding	van	de	overheid	voor	de	geleden	schade.	

WELKE INVLOED HEEFT DE CORONACRISIS OP DE HELE 
VOEDSELKETEN? 
Voedseltransport was gelukkig uitgezonderd van de lockdown-
maatregelen.	Maar	de	transportkosten	waren	wel	gestegen.	Er	
was	een	tijdje	tekort	aan	containers	voor	transport	over	zee,	
omdat	transport	vanuit	China	stil	lag.	Daarom	hadden	wij	hier	
geen	containers	om	te	vervoeren.	
Daarnaast	zorgen	we	extra	goed	voor	onze	medewerkers,	om	

leveringszekerheid	te	kunnen	waarborgen.	En	we	letten	er	
goed	op	dat	we	hygiënisch	werken	om	een	zo	schoon	mogelijk	
product	te	verkopen.	

VIND JE DAT JE EEN EERLIJKE PRIJS KRIJGT VOOR JE 
PRODUCT?
In Nederland en veel andere landen is het zo dat de markt de 
prijs	bepaalt.	Als	boer	moet	je	dus	goed	weten	wat	de	marktsi-
tuatie	is.	Ik	neem	best	veel	risico	om	iets	te	produceren,	want	
ik	krijg	pas	achteraf	betaald.	De	marges	zijn	smal.	Ik	zie	het	
dan echt als uitdaging om een goed product te telen voor een 
goede	kostprijs.	

WAT ZOU JE WILLEN ZEGGEN TEGEN AGRARIËRS IN 
OEGANDA? 
Kijk	naar	wat	je	hebt	en	wat	je	daar	mee	kunt.	Als	je	niet	de	
mogelijkheid	hebt	om	een	machine	te	kopen,	kijk	dan	of	je	
kan	samenwerken	met	een	boer	die	wel	die	machine	heeft.	En	
probeer	goede	afspraken	te	maken	met	afnemers	zodat	je	wat	
meer	zekerheid	hebt	om	je	product	te	verkopen.	

DICHTBIJ

NAAM: EELCO VAN PUTTEN (43)

WOONT IN DIRKSLAND

WERKT ALS BOER IN EEN FAMILIEBEDRIJF

    AGRARISCH ONDER NEMEN IN CRISISTIJD
   ‘ALS BOER IS HET HEEL BELANGRIJK 

 DAT JE DE MARK TSITUATIE KENT’
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ALS EEN VIS  
IN HET WATER

DICHTBIJ

‘Ga	lekker	zitten,	hoor!	Lust	je	koffie?’	Het	is	een	en	al	
bedrijvigheid	in	en	rondom	de	kringloopwinkel.	Op	het	
station	pal	voor	de	deur	rijden	de	bussen	af	en	aan.	
Verschillende reizigers houden hun pas in om een blik in 
de	etalage	te	werpen.	Binnen	zijn	de	vrijwilligers	bezig	
met	het	verwerken	van	ingebrachte	artikelen.	Toch	maken	
ze	graag	even	tijd	voor	een	interview.	Inclusief	een	echte	
Harderwijkse	appelflap:	in	de	vorm	van	een	vis.	

DOOR HENRIËT ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER

IN DE WOORD EN DAAD-WINKEL IN HARDERWIJK 
VOELT IEDEREEN ZICH THUIS

Van links naar rechts: Wil van den Hoorn, 
Janneke Gersie, Wim Kok en Eef Kevelam.
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Wim	Kok	(61)	kwam	-	na	de	start	in	2017	-	als	pen-
ningmeester	in	het	bestuur,	inmiddels	is	hij	voorzitter.	
Samen	met	vrijwilliger	Wil	van	den	Hoorn	(72)	vertelt	
hij	over	het	reilen	en	zeilen	van	de	kringloopwinkel.	De	
andere	twee	aanwezige	vrijwilligers,	Janneke	Gersie	en	
Eef	Kevelam,	zijn	bezig	in	het	magazijn.	Wim,	lachend:	
‘Bezoekers	vragen	weleens	of	deze	winkel	van	mij	
is.	Dan	leg	ik	uit	dat	we	hier	alleen	met	vrijwilligers	
werken,	dat	alles	naar	het	goede	doel	gaat.	Daarnaast	
hebben	we	als	winkel	een	samenwerking	met	Stichting	
Ontmoeting.	Het	contact	met	mensen	geeft	mij	heel	
veel	plezier.’	

LUISTEREND OOR
‘De	mensen	zijn	echt	het	leukst,’	valt	Wil	hem	bij.	‘Even-
als	de	sfeer.	Je	kunt	hier	gewoon	jezelf	zijn.’	Wil	kan	
‘niet	goed	uit	de	voeten’,	zoals	ze	het	zelf	zegt.	Aanwe-
zig	zijn	in	de	winkel	voelt	voor	haar	echt	als	een	uitje.	In	
de	winkel	neemt	ze	de	tijd	voor	bezoekers	en	biedt	hun	
een	luisterend	oor.	

‘Juist	die	gesprekken	met	mensen	zijn	zo	belangrijk,’	
zegt	Wim.	‘Ze	voelen	zich	hier	echt	gezien.	Onze	klan-
ten vinden het een mooie winkel waar de gezelligheid 
van	afstraalt.’	Wil:	‘Dat	vind	ik	nou	ook	zo	mooi:	de	vrij-
willigers	zijn	mensen	die	naar	anderen	omkijken.	Van-
wege	een	operatie	kon	ik	vorig	jaar	een	tijd	niet	naar	
de	winkel.	Veel	vrijwilligers	kwamen	toen	op	bezoek	of	
stuurden	een	kaartje.	Dat	heeft	me	echt	geraakt.	Wat	is	
dat	belangrijk,	zeker	als	je	alleen	bent!’

SAMEN VOOR DE ANDER
Het	vrijwilligersteam	van	zo’n	37	vrijwilligers	is	hecht.	
‘Het	enthousiasme	is	heel	groot.	Als	er	een	klus	te	doen	
is,	melden	zich	altijd	meteen	een	paar	vrijwilligers	aan,’	
vertelt	Wim.	‘Vraag	je	je	af	of	vrijwilligerswerk	ook	iets	
voor	jou	is?	Kom	dan	gerust	een	keer	langs	of	loop	een	
dagdeel	mee.	Wij	vertellen	graag	over	onze	winkel	en	
wat	we	zoal	doen	en	we	kunnen	altijd	een	paar	extra	
handen	gebruiken.’
De opbrengst van de winkel gaat naar een voedselze-
kerheidsproject	van	Woord	en	Daad	in	Benin.	Wim:	‘Dit	
project	hebben	we	als	vrijwilligers	zelf	gekozen.	We	
willen	de	boeren	in	Benin	graag	praktische	hulp	bieden	
zodat	ze	zelf	hun	rijst	kunnen	verbouwen,	op	een	wijze	
waardoor	hun	opbrengst	stijgt.	Zo	worden	ze	zelfvoor-
zienend.	En	het	is	extra	mooi	als	het	christelijke	aspect	

hier	ook	aan	bod	komt.	In	de	winkel	gaan	we	voor	een	
zo	hoog	mogelijke	opbrengst	voor	ons	project.	Onze	
eerste	prioriteit	is	om	er	voor	een	ander	te	zijn.	Niet	
alleen	ver	weg,	maar	juist	ook	dichtbij.’

KASVERSCHIL
Daarnaast	proberen	ze	op	de	kleintjes	te	letten.	‘Onze	
vaste	lasten,	waaronder	de	huur,	zijn	vrij	hoog.	Daarom	
zoeken	we	op	dit	moment	naar	bedrijven	die	ons	willen	
sponsoren,’	legt	Wim	uit.	Tijdens	de	coronatijd	wa-
ren alle Woord en Daad-winkels een aantal maanden 
gesloten.	‘De	mensen	hebben	hun	spullen	toen	echt	
opgespaard,’	vertelt	Wil.	‘Het	is	echt	ongelooflijk	wat	
mensen	allemaal	kwamen	brengen.’	

‘Soms	zetten	ze	de	zakken	hier	gewoon	voor	de	deur	
neer,’	vult	Wim	aan.	‘Dat	is	voor	ons	wel	een	uitdaging:	
omdat	we	niet	zo’n	grote	winkel	hebben,	moeten	we	
kritisch	zijn	bij	de	inname.’	Ook	de	betaalmogelijkhe-
den	veranderden,	in	de	winkel	kun	je	nu	alleen	nog	
maar	pinnen.	Lachend:	‘We	hebben	nooit	meer	een	
kasverschil!’ 

VERBONDEN
‘Soms	denk	ik:	ik	heb	het	veel	te	druk,	ik	stop	ermee,’	
vertelt	Wim.	‘Maar	ik	vind	het	zulk	mooi	werk!’	Wat	hij	
er	dan	zo	mooi	aan	vindt?	‘De	mensen,’	zegt	Wim	stellig.	
‘De	mensen	zijn	het	leukst.	Die	verscheidenheid	aan	
bezoekers.	Allerlei	mensen	komen	hier	binnenlopen,	
ook	vanuit	het	azc	hier	in	de	buurt,	allemaal	met	hun	
eigen	achtergrond.	Af	en	toe	hebben	we	echt	mooie	
gesprekken.’	

De	ontmoeting	met	Sam	is	iets	wat	hij	nooit	meer	ver-
geet.	‘Sam	is	gevlucht	uit	Iran,	waar	hij	ontzettend	veel	
heeft	meegemaakt,’	vertelt	Wim.	‘De	eerste	keer	dat	
hij	kwam,	zo’n	anderhalf	jaar	geleden,	hadden	we	een	
heel	goed,	geestelijk	gesprek.	Een	week	later	kwam	hij	
weer,	met	de	vraag	of	hij	misschien	ook	als	vrijwilliger	
aan	de	slag	kon.	Inmiddels	kan	dat	niet	meer	vanwege	
corona,	maar	voor	de	coronatijd	was	hij	hier	echt	elke	
dag	en	at	hij	bij	verschillende	vrijwilligers	thuis	mee.	Op	
zijn	verjaardag	hadden	we	de	winkel	versierd	en	vierden	
we	het	die	avond	met	alle	vrijwilligers.’	Het	ontroert	
hem.	‘Ondanks	alle	culturele	verschillen	voelen	we	ons	
verbonden	in	ons	christenzijn.’

'De mensen zijn het leukst. Die 

verscheidenheid aan bezoekers, 
allemaal met hun eigen 

achtergrond.' 

Zie ook
www.woordendaadwinkels.nl

Een	kijkje	nemen	of	vrijwilliger	worden?	
Woord	en	Daad-winkel	Harderwijk	is	te	
vinden	op	Stationsplein	10-12.

WERELDDELEN	/	SEPTEMBER	2020



Afgelopen	schooljaar	had	ik	een	bijzondere	ont-
moeting	met	mevrouw	Akullo,	een	imker	uit	Oe-
ganda.	Samen	met	haar	bezocht	ik	een	schoolklas	
in	Nederland	om	te	vertellen	over	bijenhouden	en	
eerlijke	honing.	Ze	traint	mensen,	vooral	vrouwen,	
om	ook	imker	te	worden.	Wat	kon	mevrouw	Akullo	
boeiend	vertellen,	zeg!	En	met	haar	bijenkast	
voorin	de	klas	kon	ze	ons	haarfijn	uitleggen	wat	er	
allemaal	nodig	is	om	die	lekkere,	eerlijke	honing	te	
‘oogsten.’	

De	coronacrisis	heeft	helaas	ook	in	Oeganda	veel	
gevolgen	voor	mevrouw	Akullo	en	de	andere	bijen-

houders.	De	bodaboda’s	(fietstaxi’s)	mogen	geen	
personen	meenemen.	En	zo	kunnen	de	boeren	niet	
met	hun	honing	vervoerd	worden.	Minder	inkom-
sten betekent minder kans voor kinderen uit deze 
boerengezinnen	om	naar	school	te	gaan,	jammer!	

Wist je dat jij met je klas ook fairtrade producten 
kunt verkopen voor Woord en Daad? Kijk op 
woordendaad.nl/scholen voor meer informatie!

DOOR JANNEKE WITZIER, SCHOLENVOORLICHTER
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  Bezige bij, 

Puzzel

Groetjes Janneke Witzier

Hoe	moet	deze	bij	vliegen	om	de	weg 
naar	de	bijenkorf	te	vinden?	

 
Maak	een	foto	en	mail	het	juiste	antwoord	voor	31	oktober	2020	naar	
kids@woordendaad.nl.	Vermeld	altijd	naam,	adres	en	leeftijd.	Succes!

Van	D.V.	5-10	oktober	2020	orga-
niseert Woord en Daad de Week 
van	de	Duurzaamheid,	met	onder	
andere	een	spannende	fair	trade 
schoolchallenge	met	(h)eerlijke	
prijzen!	Doe	mee!	

Kijk op woordendaad.nl/
lekkerduurzaam.

Spannende 
schoolchallenge
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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.

Giftenoverzicht 
tweede kwartaal 
2020

Corieke verzamelt lege  
flessen voor Woord en 
Daad
Corieke	Berkhof	(10)	was	in	
coronatijd	veel	thuis	en	best	snel	
klaar	met	haar	huiswerk.	Ze	kreeg	
het	idee	om	lege	flessen	in	te	gaan	
zamelen.	Soms	deed	ze	het	alleen,	
maar	af	en	toe	hielpen	ook	haar	
buurmeisje	of	zusje.	Met	de	lege-
flesseninzamelactie	heeft	Corieke	
het	mooie	bedrag	van	€	40,45	
opgehaald.	We	bedanken	Corieke	
voor	haar	mooie	actie!	
Hartelijk	bedankt	allemaal!

Verkoop Woord en 
Daad-postzegels

Heleen  
Wassenaar uit 
Rodenrijs	ver-
koopt met veel 
liefde	en	plezier	
Woord en Daad-
postzegels.	De	
opbrengst van de 
postzegelverkoop komt ten goede 
aan ons werk in ontwikkelings-
landen.	Woont	u	in	de	buurt	van	
Rodenrijs?	U	bent	van	harte	welkom	
bij	Heleen.	Zo	steunt	u	Woord	en	
Daad	en	het	kost	u	niets	extra’s.

Genieten van Woord 
en Daad-producten

Met	Woord	en	Daad-producten	
kunt	u	(h)eerlijk	genieten	en	
helpt	u	tegelijk	mee	in	het	te-
gengaan van armoede wereld-
wijd.	De	opbrengst	is	bestemd	
voor	onze	projecten.	Kijk	op	
onze website voor een verkoop-
punt	bij	u	in	de	buurt.	

Wilt	u	zelf	een	verkooppunt	
voor Woord en Daad  
producten	vormen?	 
Kijk	dan	eens	op	woordendaad.
nl/aanmelden-verkooppunt.	

Meer	informatie	
en alle verkooppunten: 
woordendaad.nl/
postzegelverkooppunten

WERELDDELEN	/	SEPTEMBER	2020

PROGRAMMA BEDRAG
Agrarische ontwikkeling 	698.651	
Algemeen 	5.453	
Benin 	131.006	
Burkina	Faso 	48.541	
Ethiopië 	45.000	
Guatemala 	77.000	
Mozambique 	155	
Oeganda 	179.835	
Sierra	Leone 	211.621	
Tsjaad 	27	
Zuid-Afrika 	15	

Beleidsbeïnvloeding en 
bewustwording 	129.130	

Bangladesh 	513	
Nederland 	128.617	
Huizenbouw 	14.558	
Bangladesh 	14.558	
Nalatenschappen 	250.036	
Algemeen 	250.036	
Noodhulp en Weerbaarheid 	363.432	
Algemeen 	185.934	
Bangladesh 	65	
Burkina	Faso 	42.778	
de	Filipijnen 	2.656	
Ethiopië 	79.623	
Indonesië 	1.177	
Irak 	185	
Jemen 	4.005	
Mozambique 	33.477	
Nepal 	60	

Sierra	Leone 	390	
Sri	Lanka 	100	
Zuid-Soedan 	12.983	
Onderwijs 	5.460.904	
Algemeen 	132.272	
Bangladesh 	149.390	
Benin 	138.573	
Burkina	Faso 	746.179	
Colombia 	439.676	
de	Filipijnen 	425.265	
Ethiopië 	716.574	
Guatemala 	1.006.126	
Haïti 	1.030.366	
India 	472.095	
Nicaragua 	180	
Sierra	Leone 	196.839	
Tsjaad 	7.370	
Overige inkomsten 	1.536.610	
Algemeen 	981.671	
Bangladesh 	80	
Benin 	12.530	
Burkina	Faso 	6.661	
Colombia 	2.272	
de	Filipijnen 	105.343	
Ethiopië 	129.676	
Guatemala 	48.584	
Haïti 	202.545	
India  11 
Nederland  - 
Nepal 	18.462	
Sierra	Leone 	17.500	

Tsjaad 	11.253	
Zambia 	20	
Vakonderwijs,	Job	Booster	
&	Migratie 	898.845	

Algemeen 	3.151	
Bangladesh 	42.801	
Benin 	14.050	
Burkina	Faso 	163.995	
Colombia 	4.186	
de	Filipijnen 	3.530	
Ethiopië 	467.756	
India 	11.086	
Mozambique 	40.000	
Sierra	Leone 	50	
Sri	Lanka 	111.982	
Tsjaad 	36.002	
Zuid-Afrika 	255	
Water,	Sanitatie	en	Hygiëne 	767.828	
Algemeen 	2.600	
Bangladesh 	96.286	
Benin 	12.743	
Burkina	Faso 	360.153	
Ethiopië 	273.528	
Guatemala 	23	
Haïti 	581	
India 	695	
Oeganda 	21.190	
Zambia 	30	
EINDTOTAAL 	10.119.994	

http://www.woordendaadwinkels.nl/winkels


Sport for 
Others 2020 
geannuleerd 
Het	stond	al	bijna	een	jaar	vast:	
een	sportieve	prestatie	op	de	
Mont	Ventoux	op	26	september	
2020.	Het	doel:	geld	ophalen	
voor een duurzame watervoor-
ziening	in	Senbatu	Shalla,	waar	
mensen	nauwelijks	schoon	water	
tot	hun	beschikking	hebben.	De	
coronacrisis maakt dit evene-
ment	onmogelijk	en	met	pijn	in	
ons hart besloten we de derde 
editie	van	Sport	for	Others	te	
annuleren.

Met	pijn	in	ons	hart,	omdat	we	
zien hoe hoog de nood is in 
Ethiopië	en	omdat	we	zien	dat	
het	waterproject	nu	€	300.000	
misloopt.

We	zijn	dankbaar	dat	we	deze	zomer	vanuit	diverse	acties	
toch	giften	binnenkregen	voor	het	project	‘Water	voor	
Shalla’!	Op	26	september,	de	dag	waarop	Sport	for	Others	
zou	plaatsvinden,	sluiten	we	de	actie	voor	Shalla	af.	
En daar kunt u aan meedoen! 

Onze	collega’s	Rina	Molenaar	en	Roeland	van	Everdingen	
gaan	samen	een	sportieve	uitdaging	aan.	En	hoe	groot	die	
uitdaging	is,	ligt	aan	ons	allemaal:	hoe	hoger	het	totale	
sponsorbedrag,	hoe	meer	kilometers	zij	wandelen	op	26	
september.	

Rina: 
‘Ik	zag	haar	tijdens	mijn	bezoek	aan	Shalla.	Ze	was	veer-
tien,	maar	ik	zou	haar	niet	meer	dan	tien	jaar	geven.	Haar	
lijf	was	ziek	en	moe	door	het	bruine	drab	dat	ze	elke	dag	
dronk.	Ze	zou	een	stralende	tiener	moeten	zijn	met	toe-
komstdromen	en	idealen!	Voor	haar	ga	ik	de	uitdaging	aan,	
zodat	zij	gezond	kan	worden	en	haar	toekomstdromen	kan	
waarmaken.’

Shuko	drinkt	met	haar	gezin	het	water	dat	in	het	
regenseizoen	langs	de	kant	van	de	weg	staat.	Maar	
in	het	droge	seizoen	is	zelfs	dat	water	schaars.	Shuko	
loopt	dan	met	haar	jerrycan	naar	het	waterpunt,	zo’n	
20	kilometer	verderop.	En	dan	is	het	afwachten	of	er	
water	is.	‘We	moeten	soms	twee	dagen	wachten	bij	de	
pomp.’	Een	paar	maanden	terug	had	een	aantal	van	haar	
kinderen	cholera.	‘Schoon	drinkwater	zou	voor	onze	
gezondheid zo’n verschil maken!’

In actie: 
Water voor 
Shalla

‘Schoon drinkwater zou  
voor ons zo’n verschil maken!’

Uw gift is ook welkom via IBAN NL64 RABO 0385 
4870 88 o.v.v. ‘Water voor Shalla’.
Hartelijk dank!

Maak uw gift over op  
www.woordendaad.nl/watervoorshalla.



DOOR METTIE DE BRAAL, VRIJWILLIG REDACTEUR

Werelddelen	is	bij	de	Christelijke	Bibliotheek	voor	Blinden	en	
Slechtzienden	gratis	aan	te	vragen	in	braille,	grootletter	en	gespro-
ken	vorm.	Belangstelling?	Bel	0341-56	54	99	of	e-mail	info@cbb.nl.	

‘Sponsoring maakt een wereld van 
verschil voor ieder kind dat gesteund 
kan worden’, is de overtuiging van de 
Zeeuwse Kees Verschuure (45). Gaat die 
stelling ook op wanneer een wereldwijde 
crisis uitbreekt? 'De gevolgen van de co-
ronacrisis zijn naar onze maatstaven heel 
groot. Maar sponsorkinderen en hun 
families zijn nu kwetsbaarder dan ooit.’

Verschuure,	mede-eigenaar	
van	GJK	Foodtrading/
Snackboxtogo	ziet	het	nog	
voor zich: ‘Jaren geleden 
liep	ik	voor	mijn	werk	door	
de	sloppenwijken	van	Lima.	
Al snel renden er kinderen 
op	mij	af,	trokken	aan	mijn	
broekspijpen	en	smeekten	om	
geld,	eten	of	speelgoed.	Later	
maakte	ik	hetzelfde	mee	in	Afrika	en	het	
Midden-Oosten.	Dat	raakte	me.	Men	
spreekt wel eens van een druppel op een 
gloeiende plaat als het om sponsoring 
gaat.	Maar	staande	tussen	die	kinderen	
voelde ik heel goed dat sponsoring een 
wereld	van	verschil	kan	maken.’	

BETROKKENHEID
Verschuure	steunt	met	zijn	bedrijf	een	
aantal	sponsorkinderen	in	Haïti	en	Bur-
kina	Faso.	In	het	kantoor	van	het	bedrijf	
hangen	foto’s	van	de	sponsorkinderen.	
Niet	alleen	Verschuure	zelf,	maar	ook	zijn	
gezin	is	sterk	betrokken	bij	het	familiebe-
drijf:	‘Mijn	dochter	verzorgt	de	corres-
pondentie	met	de	sponsorkinderen;	mijn	
drie	zoons	werken	bij	Snackboxtogo	en	
ook	mijn	vrouw	werkt	mee.’	Het	familie-
bedrijf,	waar	naast	familie	Verschuure	
nog	een	andere	familie	eigenaar	van	is	
en	werkzaam	in	is,	verkoopt	wereldwijd	
aardappelproducten	aan	supermarkten,	
grossiers	en	importeurs.	Daarnaast	
produceren	zij	met	Snackboxtogo	een	
breed	assortiment	snackproducten	voor	
luchtvaartmaatschappijen.

INGRIJPENDE GEVOLGEN PANDEMIE
De coronapandemie veranderde het le-
ven	en	werken	van	de	familie	Verschuure	
compleet.	‘Normaal	zijn	wij	juist	in	april	

en	mei	veel	op	klantenbezoek.	We	had-
den ons maandenlang voorbereid op een 
grote	Duitse	vakbeurs	in	april,	maar	deze	
beurs	werd	afgelast.	In	maart	is	iedereen	
direct vanuit huis gaan werken en sinds 
die	tijd	vergaderen	we	digitaal.	In	de	fa-
brieken,	die	voor	ons	produceren,	zijn	de	
gebruikelijke	maatregelen	genomen	zoals	
bijvoorbeeld	het	plaatsen	van	schermen	
bij	de	productielijnen.’

HOGE 
PRODUCTVOORRADEN, 
MAAR GEEN BESTELLINGEN
‘Naar	onze	maatstaven	zijn	de	
gevolgen van de coronacrisis 
heel	ingrijpend	geweest.	
Wereldwijd	stonden	opeens	
de	vliegtuigen	aan	de	grond.	
De verkoop aan groot-

handels	kwam	praktisch	stil	te	liggen.	
Geen bestellingen meer maar wel hoge 
productvoorraden,	omdat	we	kort	voor	
de	start	van	het	zomerseizoen	stonden.	
Verschillende	productielijnen	zijn	per	
direct stopgezet en we hebben bepaalde 
voorraden	moeten	uitverkopen.	2020	
beloofde	een	goed	jaar	te	worden,	maar	
door het coronavirus zakte heel de we-
reldeconomie	in	elkaar.	Dat	toont	weer	
eens	onze	afhankelijkheid	van	God	in	alle	
dingen!’

DANKBAAR HART
‘Gelukkig	heeft	ons	bedrijf	voldoende	
buffers	om	de	gevolgen	van	de	crisis	op	te	
vangen,	en	kunnen	we	blijven	sponsoren.	
Wij	hebben	productoverschot,	terwijl	
onze	sponsorkinderen	en	hun	families	
nu	kwetsbaarder	zijn	dan	ooit.’	Ouders	
van	sponsorkinderen	zijn	vaak	dagloners.	
Door	de	coronacrisis	verloren	zij	hun	
baan en geen inkomsten betekent vaak 
ook	geen	eten.	Het	sponsorprogramma	
ging	ook	de	afgelopen	maanden	door:	
de	kinderen	kregen	thuisonderwijs	en	
ontvingen een voedselpakket en in som-
mige	gevallen	toegang	tot	medische	zorg.	
Verschuure:	‘Wat	moet	overblijven	is	een	
dankbaar	hart	en	een	dagelijks	gebed	
voor	wie	het	moeilijk	heeft.’

EEN VAN DE...
Ondernemers die ons  
sponsorprogramma steunen

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.
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ACHTER DE FOTO

Fatmata

Dit is Fatmata, getrouwd 
met Unisa en moeder van 
drie kinderen. Sinds negen 
jaar verbouwt ze cashews, 
naast enkele andere gewas-
sen. ‘Door de cashewnoten 
is ons leven veranderd; we 
hebben nu een veel hogere 
opbrengst. Sinds kort ben 
ik leider van een vrou-
wengroep in mijn dorp. Zo 
kunnen we onze krachten 
bundelen, bijvoorbeeld voor 
een goede opslag. Zelf wil 
ik heel graag leren lezen en 
rekenen. Wij danken God 
voor de cashew!’

Retouradres:	Postbus	560	•	4200	AN	Gorinchem

Foto:	Jaco	Klamer,	
Sierra	Leone,	2020


