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Corona en vrijwilligers
De impact én kansen

De wereld op  
zijn kop
Het afgelopen jaar hebben we allemaal ervaren 
als een onzekere tijd. Een tijd die de kwetsbaar-
heid van de mens liet zien, in Nederland en we-
reldwijd. Binnen vrijwilligersgroepen zijn mensen 
getroffen door het coronavirus en hebben we de 
gevolgen ervaren rondom gezondheid, werk en 
welzijn van de mensen om ons heen. 
Ook wereldwijd zijn de gevolgen nog steeds 
zichtbaar voor de partnerorganisaties van 
Woord en Daad en de mensen in de projecten. 
Er is veel onzekerheid over onder meer voedsel 
en over de beschikbaarheid van dagelijks werk. 
Tegelijk hebben we gezien hoe belangrijk het 
werk is waar u zich als vrijwilliger voor inzet. Het 
enthousiasme waarmee u als vrijwilliger weer 
creatief aan de slag bent gegaan, is onbetaal-
baar. Samen zijn we verbonden in moeilijke 
tijden, vanuit onze missie om tekenen van Gods 
komend Koninkrijk te laten zien. In tijden van 
corona, maar ook in de tijden dat alles ‘normaal’ 
lijkt. Daar zijn we als Woord en Daad dankbaar 
voor!

Hartelijke groet van het Team Vrijwilligers,
Marco Hertgers, Corjan Rink, Henriët Roseboom, 
Ellen Snoek en Arco Sturm
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‘Als gevolg van de snelle verspreiding van het coronavirus kregen we zaterdag 
14 maart te horen dat de winkel in ieder geval tot 31 maart dicht zou gaan’, 
vertelt Lenny Padmos van de Woord en Daad-kringloopwinkel in Putten. 
‘Verdere berichtgeving volgde via app en mail.’ 

INHOUD

‘We hebben het gevoel dat klanten 
zich bij ons op hun gemak voelen.’
PAGINA 3

‘Bijzondere band 
met mensen daar’
PAGINA 4

Coronatijd zette ons stil, gaf ons tijd voor 
reflectie en liet ons nadenken wat er in 
de wereld om ons heen gebeurt. Deze 
crisis raakte ook het hart van ons werk. 
Geweldig om te horen, zien en voelen 
dat er voor ons en voor u als vrijwilliger 
gebeden werd. Ver weg en heel dichtbij!”

Rina Molenaar, 
directeur-bestuurder 

‘‘

Het geeft iets weer van de grote impact van het 
virus, in Nederland én binnen het netwerk van 
Woord en Daad-vrijwilligers. Zowel comitévrijwilli-
gers als winkelvrijwilligers zochten naar mogelijkhe-
den om tóch inkomsten te kunnen realiseren voor 
het Woord en Daad-project dat zij steunen. Wat 
een creativiteit kwam er los! Een korte impressie.

Dichtbij en ver weg 
Comité Hasselt voelde zich, doordat de directe 
omgeving hard getroffen werd door het coronavi-
rus, geroepen om iets te doen én betrokken te zijn 
bij de naaste dichtbij en ver weg. Het comité ver-
kocht al kaarten, maar zag deze verkoop toenemen 
omdat mensen elkaar graag wilden bemoedigen. 
Geesje Luikens: ‘Omdat ons comité zelf kaarten 
ontwerpt, vonden ook veel verzorgingshuizen, 

kerken en verenigingen de weg naar ons. De be-
stelde kaarten vonden mensen in een roze mand 
in onze garage. Het geld mocht in een envelop 
door de brievenbus gedaan worden.’ Naast de 
kaartenverkoop vulden de comitéleden fruitscha-
len en voor Moederdag werden de schalen gevuld 
met chocoladebollen. 

Marktplaatsverkoop
Incidenteel verkocht de kringloopwinkel in Lisse al 
producten via Marktplaats, vertelt Janneke Klop. 
‘Mensen gaven aan het struinen door de winkel 
te missen. We wilden dolgraag geld ophalen voor 
de kinderen in Cartagena in Colombia en de vaste 
lasten liepen tijdens de sluiting gewoon door. 
Daarom besloten we de verkoop via Marktplaats 
uit te breiden.  

Retouradres: Postbus 560 • 4200 AN Gorinchem

De dames uit het stylingteam, Marjon van Kes-
teren en Nelleke de Mooij, organiseerden deze 
productverkoop.’ 

Ook een Marktplaats-account aanmaken? Lenny 
deelt een aantal tips:
• Marktplaats beheren kost veel tijd, doe het 

alleen als je die tijd ook hebt. Klanten willen 
namelijk snel antwoord.

• Speel in op de actualiteit. 
• Wees flexibel, soms willen mensen ook 

buiten openingstijden een artikel op komen 
halen, soms is er spoed bij.

• Via deze vorm van verkoop leveren artikelen 
vaak een hoger bedrag op dan wanneer ze in 
de winkel staan. 

• Omschrijf het artikel kort en duidelijk (soort 
artikel, staat, kleur) en zet altijd alle afmetin-
gen erbij.

• Omschrijf ook waar de opbrengst van je 
artikel naartoe gaat, dan ziet de klant dat je 
het niet voor jezelf doet.

Geesje Luikens Lenny Padmos Marjon van Kesteren en Nelleke de Mooij
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Vorige week las ik een uitspraak van Corrie ten 
Boom: ‘Bezorgd zijn en piekeren is ongehoorzaam-
heid aan God.’ Mattheüs 6 is een prachtig gedeelte 
in de Bijbel waarin we worden opgeroepen om niet 
bezorgd te zijn. Toch kan dit gedeelte ook vragen 
oproepen. Je zult het maar lezen als je zorgen hebt, 
of je nu in Nederland woont of daarbuiten: ‘wees in 
geen ding bezorgd.’ Kijk maar naar de vogels in de 
lucht. 

Leven uit overgave
Paulus zegt: als je bij God komt, zul je ontdekken dat Hij 
geen geest van bezorgdheid geeft, maar een geest van 
kracht, moed, liefde en bezonnenheid. Echt onbezorgd 
zijn kan dus alleen bij God. In feite is bezorgdheid 
twijfelen aan God, aan Zijn Woord en de beloftes die 
Hij geeft, aan Zijn trouw. Christenen hoeven zich niet 
bezorgd te maken over materiële zaken. Hun Vader weet 
wat Zijn kinderen nodig hebben. Zij leven als het goed is 
uit overgave aan Hem. Dat betekent niet dat hun leven 
over rozen gaat. We kunnen en mogen ook onze vragen 

hebben aan God. We mogen het uitroepen tot God, als 
we niet begrijpen wat er gebeurt in ons leven of in de 
wereld om ons heen. Maar God roept ons op om ons 
over te geven aan Hem. Door genade mogen we het dan 
echt van Hem verwachten.  

Ontspannende gedachte
Bezorgdheid is je voorbarig begeven in de dag van mor-
gen. De Bijbel zegt: elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 
kwaad. Natuurlijk is het zinvol om plannen te maken en 
te doordenken voor de lange termijn. Ook in het werk 
van Woord en Daad is dat belangrijk. We willen het 
verschil maken in mensenlevens. Maar de ontspannende 
gedachte in het werk wat we doen is: de uitvoering van 
plannen gebeurt vandaag, in het hier en nu. Onder de 
zegenende handen van God.  

Genade en geloof
Is ‘wees in geen ding bezorgd’ niet juist een gemak-
kelijke boodschap? Nee! Deze boodschap gaat diep en 
is duur gekocht. Er heeft namelijk bloed gestroomd om 

zo te kunnen en mogen leven. God gaf Zijn eigen Zoon 
om mensen te kunnen redden uit de dood. Dat gaat al 
het menselijk verstand te boven, zoals dat ook in staat 
in Filippenzen 4. We hebben elke dag weer genade en 
geloof nodig. Die vinden we alleen als we uitkomen bij 
het kruis van Golgotha.

* Deze tekst is een samenvatting van één van de weekope-
ningen met collega’s van het Woord en Daad-kantoor in de 
afgelopen periode. Deze keer door Rina Molenaar.

Migratie is al langer een thema bij Woord en 
Daad. ‘We geven workshops rond dit thema, 
waarmee we aan jongeren willen overdragen 
dat de wereld veel groter is dan hun eigen 
wereld. Op slechts een paar uur vliegen bij 
hen vandaan hebben leeftijdgenoten lang niet 
zoveel kansen als zijzelf.’ 

In een gesprek met Corjan valt vaak het woord 
‘context’. ‘Wat ik op scholen vaak deed, is de 
context uitleggen van de diverse groepen 
vluchtelingen. We hebben snel het etiket 
‘economische vluchtelingen’ op een categorie 
migranten geplakt, maar wat zit er eigenlijk 

allemaal achter als een persoon zijn land en 
familie verlaat? Niemand gaat voor de lol uit 
zijn vertrouwde omgeving weg. Vaak is het 
ingegeven door verantwoordelijkheid voor 
familieleden. Het is belangrijk om het hele 
verhaal te kennen.’

Lokale context
‘Het idee om huis en haard te verlaten 
ontstaat ergens en het is zeker niet een optie 
waar migranten voor kunnen kiezen’, zegt 
Corjan. ‘Neem nu vluchtelingen uit Syrië. 
Voordat daar de oorlog uitbrak, waren de 
meesten die gevlucht zijn redelijk bemiddeld. 

Bijna van de ene op de andere week werden 
ze vluchteling. Geen enkele vluchteling is 
hetzelfde, ze komen uit een lokale context. 
De expertise van Woord en Daad ligt in de 
landen van herkomst. Vandaaruit leggen we uit 
wat er gebeurt en waarom mensen hun land 
verlaten. Overigens telt niet alleen Europa veel 
vluchtelingen. Velen worden in de eigen regio 
opgevangen, in een land als Libanon bijvoor-
beeld is één op de drie mensen vluchteling.’

Corjan vindt het belangrijk dat jongeren zelf 
nadenken over dit thema. ‘Ik daag jongeren uit 
om niet alles voor zoete koek te slikken wat 

Woord | DOOR RINA MOLENAAR

Niet bezorgd zijn
Lezen 
Lezen Mattheüs 6:19-34; 
vers 25 ter overdenking/
overweging

Daarom zeg Ik u: Zijt 
niet bezorgd voor uw 
leven, wat gij eten, en 
wat gij drinken zult; 
noch voor uw lichaam, 
waarmede gij u kleden 
zult; is het leven niet 
meer dan het voedsel, 
en het lichaam dan de 
kleding?
Mattheüs 6:25

Kruipen in de huid van een vluchteling

We kennen de beelden: tientallen jonge migranten in overvolle rubberbootjes. Woord en Daad wil jongeren 
stimuleren om in de huid van deze en andere jonge vluchtelingen te kruipen. ‘Want niemand verlaat voor 
zijn plezier zijn land en familie’, zegt Corjan Rink. Hij heeft zich bij Woord en Daad intensief met dit thema 
beziggehouden. ‘We willen niet alleen graag dat jongeren zich bewust worden van de achtergrond van de 
diverse migranten, maar ook dat ze inzien dat hun gedrag gevolgen heeft voor vluchtelingen in de wereld.’

Sterk voor Werk
Voor jongeren die werkloos thuiszitten in Ethiopië 
lijkt illegale migratie een aantrekkelijke optie. De 
werkelijkheid is anders. Als de jongeren na een 
gevaarlijke tocht in Europa of het Midden-Oosten 
aankomen, wacht hun vaak een teleurstelling. 

Met het EYE-project Sterk voor Werk biedt Woord 
en Daad jongeren een alternatief voor illegale 
migratie. Samen met een consortium van tien or-
ganisaties gaan we in gesprek met gemeenschap-
pen waar veel jongeren wegtrekken. We bespreken 
met hen de motieven om te migreren en zoeken 
samen naar kansen. Ook vertellen we over de ri-
sico’s van illegale migratie. Dankzij ons programma 
Sterk voor Werk vonden al duizenden jongeren 
een toekomst in eigen land. Meer informatie: 
www.woordendaad.nl/eye. 

hun voorgeschoteld wordt op social media, 
maar zich steeds af te vragen: klopt dit wel en 
moet ik alles geloven wat er voorbijkomt?’

Fairtrade chocola
Bewustwording van de context van vluchte-
lingen is één ding, maar wat volgt is de vraag: 
wat kan ik eraan doen? Corjan: ‘Ik hoor vaak 
opmerkingen als: ik kan er in mijn eentje toch 
niets aan doen. Maar dat is me te makkelijk. De 
slechte situaties in de industrieën in ontwik-
kelingslanden zijn bijvoorbeeld een reden dat 
mensen er vertrekken. Ons gedrag in de super-
markt en in de kledingwinkel heeft wel degelijk 
invloed op de situatie wereldwijd. Het is goed 
om jongeren erop te wijzen dat consumenten 
een machtige positie hebben. Jongeren kunnen 
hun netwerk op social media ook gebruiken 
om bijvoorbeeld te melden dat ze fairtrade 
chocola hebben gekocht. Onze manier van 
leven heeft wel degelijk gevolgen voor mensen 
elders op de wereld.’ 

Perfect zal de wereld niet worden, realiseert 
Corjan zich, omdat we weten dat we in een 
gebroken wereld leven. ‘Maar ik merk dat er in 
christelijke kringen meer bewustwording ont-
staat. Het gaat niet alleen meer om geefgedrag, 
maar ook om leefgedrag. Dat is winst.’ 

Gespreksvragen: 

• Bezorgd zijn en vertrouwen hebben zijn 
twee zaken die elkaar raken. Wat leert de 
Bijbel ons hier?

• Wat betekent Filippenzen 4 voor u in het 
werk dat u doet voor Woord en Daad?

Foto: Huibert van den Bos

http://www.woordendaad.nl/eye
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Normaal gesproken hebben wij de 
jaarlijkse Werelddag in januari, waar 
we als vrijwilligers en team altijd naar 
uitkijken. Helaas kan dit in 2021 niet 
via een ontmoetingsdag op locatie. 
Daarom willen we er graag een online 
Wereldweek van maken. 

Van D.V. maandag 25 tot en met zater-
dag 30 januari organiseren we allerlei 
mooie online activiteiten: gesprekken 
met onze partners en mensen uit onze 
programma’s, een kinderprogramma en 
bijvoorbeeld online wereldrecepten. 
Een fantastisch programma dat voor de 

brede achterban is bestemd. 
We willen u als vrijwilligersgroepen ook 
graag betrekken bij deze Wereldweek. 
Juist omdat u lokaal het gezicht bent 
van Woord en Daad en het mooi is als 
we daar in die week extra de aandacht 
op richten. Misschien ziet u voor die 
week kans om lokaal mensen te betrek-
ken bij jullie project. Mogelijk zijn er 
kansen om onderling als groepen de 
handen ineen te slaan?

Verdere informatie volgt via Intercom 
Online!

Woord en Daad 
Wereldweek 2021: 
ontmoetingen wereldwijd!

Kringloopwinkels
Een nieuwe Woord en Daad-winkel 
opende sinds de verschijning van de 
vorige Intercom de deuren: 

Krimpenerwaard,
geopend op 16 juli 2020, 

Nieuwe winkels 
2020

In de komende tijd worden DV de 
komende winkels geopend: 
Alblasserdam, Drachten en Soest. 

Bent of kent u iemand met interesse om 
bij een van de winkels betrokken te raken? 
Kijk op woordendaadwinkels.nl of mail 
Arco Sturm: a.sturm@woordendaad.nl. 

UITGELICHT

project: vakonderwijs in Sri Lanka

‘Toen onze kringloopwinkel opgestart werd, nu ruim 
3 jaar geleden, werden we door medevrijwilligers ge-
vraagd om mee te doen,’ vertellen de dames enthousi-
ast. ‘We zitten in het winkelbestuur en zijn daarnaast 
coördinator van verschillende afdelingen. Ook doen 
wij de in- en verkoop van artikelen. Met onze winkel 
steunen wij het project Sterk voor Werk.’

Kunnen jullie iets vertellen over de achterliggende 
periode?
‘De winkel werd vrij abrupt gesloten door het uit-
breken van de coronapandemie. Eigenlijk kwam het 
voor ons op een gunstig moment, omdat wij naar een 
ander pand zouden verhuizen. In eerste instantie is al 

het werk stilgelegd. Later konden we voorzichtig weer 
gaan beginnen. Er is ontzettend veel werk verricht in 
vrij korte tijd. Het hele pand is verbouwd en ingericht 
en vanaf 1 juli konden wij de deuren openen van onze 
gezellig ingerichte winkel.’

Wat geeft jullie de meeste voldoening?
‘Wij genieten altijd van onze klanten, die soms een 
uur of nog langer snuffelen. Ook vinden wij het 
gevoel van ”tijd hebben voor de klanten” erg fijn. De 
koffietafel missen wij nu wel. Voorheen zagen we aan 
deze koffietafel soms klanten hun (boek)administra-
tie bijwerken, een huiselijk tafereel. We hebben het 
gevoel dat klanten zich bij ons op hun gemak voelen.’

‘We hebben het gevoel dat 
klanten zich bij ons op hun 
gemak voelen’
Miranda van Kralingen (37) en Joke van der Linden (52) zijn als winkelvrijwilliger 
actief voor Woord en Daad, iets waar ze graag wat meer over vertellen. Ze zijn allebei 
getrouwd en hebben beiden een gezin. Joke werkt als welzijnsmedewerker, Miranda 
was voorheen werkzaam in de zorg. 

Even bellen met... | Miranda en Joke, kringloopwinkel 2&D in Vaassen

Lokale samenwerking

Cadeaubon

Na een dienstverband van bijna 
15 jaar gaat Corjan Rink Woord en 
Daad verlaten. Dat betekent dat 
zijn werk binnen het vrijwilligers-
team dit najaar wordt overge-
nomen door een andere collega. 
Wie dat wordt, hopen we in de 
volgende Intercom met u te kun-
nen delen.

‘Het werk met vrijwilligers heb ik 
ervaren als heel waardevol. Het 
was mooi om de passie en inzet 
voor de naasten van dichtbij te 
mogen meemaken. Met elkaar 

mochten we werken aan het 
zichtbaar maken van het komende 
Koninkrijk. Hartelijk dank voor 
alles!’

Rina Molenaar: ‘Corjan is van grote 
betekenis geweest voor Woord 
en Daad en in het bijzonder voor 
het netwerk van vrijwilligers! Hij 
heeft meegebouwd aan het werk 
van onze organisatie. We kijken 
dankbaar terug op mooie jaren en 
wensen hem Gods zegen toe in 
zijn nieuwe stap bij Mercy Ships.’ 

Vertrek Corjan Rink

Bent u op zoek naar een leuk cadeau? Denk dan eens aan ons 
nieuwe Woord en Daad-product, de Woord en Daad-cadeaubon! 
Deze cadeaubon kunt u in alle Woord en Daad-(kringloop)winkels 
in Nederland kopen en inleveren. Een passend geschenk voor 
iedereen! Zie ook woordendaadwinkels.nl. 

Tip: denk als vrijwilligersgroep eens na over lokale samenwer-
kingen, bijvoorbeeld met kerken. Zij hebben een groot bereik! 
Wellicht kunnen jullie flyers in de kerk neerleggen, een bericht 
plaatsen in de kerkbode of samen een actie organiseren.
Scholen die actie willen voeren voor Woord en Daad kunnen dit 
onder andere doen door Woord en Daad-producten (koffie, thee, 
honing en cashewnoten) te verkopen. Misschien een leuk idee 
voor een school in de buurt? Kijk voor meer informatie op  
woordendaad.nl/producten.

mailto:a.sturm@woordendaad.nl
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‘Mijn verhaal is waarschijnlijk anders dan dat van 
veel andere vrijwilligers, omdat ik als vrijwilliger 
de hele wereld over gereisd ben,’ vertelt Jan. ‘In 
de jaren dat ik als vrijwilliger werk, ben ik vaak bij 
partnerorganisaties in de landen zelf op bezoek 
geweest. Daar was ik vooral betrokken bij de 
training en begeleiding binnen partnerorganisaties. 
Daarnaast ontwikkelde ik in het begin de program-
matuur zelf, later werd dat deel uitbesteed.’

Jan en Gerda hebben in het bijzonder een band 
met Colombia. Afgelopen februari was hij er voor 
het laatst, net voor de wereld op slot ging. ‘Via het 
vrijwilligerswerk kwam ik altijd met veel men-
sen in aanraking. We hebben diverse kinderen 
gesponsord en de directeur van partnerorganisatie 
Conviventia, Missy Christie, vertelde ons als we 
daar waren vaak bijzondere verhalen. Zo kwamen 
we door Missy in contact met Shirley, die met een 
beurs in Cuba medicijnen studeerde. Haar beurs 
bleek niet meer toereikend, wat een groot pro-
bleem voor haar was. We hebben Shirley ontmoet 
en waren erg geraakt door die ontmoeting. Tot het 
einde van haar studie hebben we het maandelijkse 
bedrag aangevuld.’

Nog altijd is er contact tussen Jan, Gerda en 
Shirley. ‘Ze is intussen afgestudeerd en werkt 
als arts in een kliniek in Brazilië, waar ze nu een 
specialisatie volgt tot kinderarts. Twee jaar geleden 
is ze in Brazilië getrouwd. Ik was aanwezig op haar 
bruiloft en wat ik heel mooi vond: ik mocht haar 
naar het altaar brengen [Shirley is opgevoed door 

haar moeder, haar vader verliet het gezin toen 
Shirley vijf jaar oud was – red.].’ 

Ontmoeting op het vliegveld
Ook met één van hun andere sponsorkinderen 
hebben Jan en Gerda iets bijzonders meege-
maakt. ‘We sponsorden een kind via Conviventia, 
Viviana, een meisje dat in het kindertehuis in Tenjo 
woonde. Op een dag vertelde Missy ons dat het 
meisje uit het sponsorprogramma was gegaan: ze 
was een rebelse tiener, raakte zwanger en stopte 
met school. Jaren later reisde ik naar Colombia. 
Op het vliegveld stond onverwacht een jonge 
vrouw me op te wachten. Het was Viviana, die juist 
diezelfde dag Missy had gesproken op een open 
dag en hoorde dat ik onderweg was naar Colombia. 
Ze besloot naar me toe te komen, omdat ze zich 
realiseerde dat de sponsoring in haar leven toch 
veel had betekend. Inmiddels volgt ze weer een 
studie en we hebben geregeld contact met haar.’ 
Het levensverhaal van veel Colombiaanse kinderen 
is voor Jan een belangrijke motivatie om sponsor-
kinderen te blijven steunen. ‘Het zijn vaak heftige 
verhalen. De moeder van Viviana had bijvoor-
beeld in drugs gehandeld om te overleven en was 
daardoor in de gevangenis beland, terwijl ze in haar 

eentje de verantwoordelijkheid had over haar vijf 
kinderen.’

Vrijwilligerswerk
Bijna zijn hele werkzame leven werkte Jan op de 
ICT-afdeling bij de ING, waar hij software ontwik-
kelde voor zakelijke klanten. Sinds vorig jaar is hij 
met pensioen. Bij de vraag hoe dat bevalt, schiet hij 
in de lach. ‘Het is heerlijk om niets meer te moeten, 
maar ik ben evengoed wel onder de pannen. Ik 
doe ook nog vrijwilligerswerk voor de kerkelijke 
gemeente waarvan we lid zijn. En we besteden 
onze tijd natuurlijk ook met onze drie kinderen en 
zes kleinkinderen.’ 
Bij Woord en Daad is Jan nu vooral betrokken bij 
het ICT-systeem waarmee partnerorganisaties hun 
sponsoradministratie bijhouden. ‘Daar is uiteraard 
ook heel veel in veranderd. Destijds ging dat alle-
maal nog met floppy’s, nu gaat dat allemaal via in-
ternet. Voor de juiste communicatie met sponsors 
in Nederland is het natuurlijk heel belangrijk dat de 
registratie in de landen zelf goed verloopt.’

INTERVIEW

VOOR VRIJWILLIGERSWERK REISDE JAN DEN OUDSTEN VAAK NAAR COLOMBIA:

Kun je jezelf kort voorstellen?
Ik ben Ard Brandwijk, 24 jaar, uit Krimpen aan den 
IJssel. Ik woon daar nog thuis, samen met mijn 
ouders en twee broertjes. Ik heb een relatie met 
het mooiste meisje van Nieuw-Beijerland (en verre 
omstreken).

Hoe kwam je bij Woord en Daad terecht?
Ik denk dat mijn ouders daar een grote rol in heb-
ben gespeeld. Al zo lang als ik mij kan herinneren 
sponsoren wij thuis een kind via Woord en Daad. 
Toen ik wat ouder werd, ben ik zelf ook een kind 
gaan sponsoren. Het werk van Woord en Daad 
heeft mij altijd geïnteresseerd, en met enige regel-
maat check ik of er nog interessante vacatures zijn. 
Zo werd ik een tijdje geleden vrijwilliger.

Welk werk doe je precies voor Woord en Daad?
Woord en Daad geeft diverse mooie magazines 
uit, die er natuurlijk in alle opzichten piekfijn uit 
moeten zien. Om ervoor te zorgen dat er aan de 
taal niets mankeert, ben ik aangesteld als vrijwillig 

corrector. Dat houdt in dat ik de magazines contro-
leer op spellings- en grammaticafouten, kromme 
zinnen, onsamenhangend taalgebruik en wat dies 
meer zij. En ook al heeft Woord en Daad fantas-
tische redacteuren, die controle is nog altijd geen 
overbodige luxe.

Hoe ervaar je dat werk?
Het correctiewerk vind ik altijd erg leuk om te 
doen. Ik ben erg precies en houd van taal en het 
geschreven woord. Omdat de magazines meerdere 
malen per jaar uitgegeven worden is het ook een 
steeds terugkerende taak. Het is voor mij telkens 
weer een uitdaging om op taalkundig gebied een 
perfect magazine af te leveren. Daarnaast zorgt 
mijn taak als corrector er voor dat ik, door het 
van a tot z doorspitten van de magazines, erg veel 
leuke, mooie en interessante dingen te weten kom 
over het werk van Woord en Daad. Zo blijf ik veel 
intensiever betrokken bij het werk van Woord en 
Daad dan ik anders wellicht zou zijn.

Zijn er Woord en Daad-projecten die je in het 
bijzonder aanspreken? Waarom?
Er is niet zozeer een bepaald project van Woord 
en Daad dat mij het meeste aanspreekt. Wel vind 
ik het altijd erg mooi om te horen als er naast of 
door middel van de materiële steun ook geestelijke 
steun gegeven kan worden aan mensen in ontwik-
kelingslanden. 

Wat doe je graag in je vrije tijd?
Ik houd van lezen en spelletjes doen. Daarnaast 
ben ik graag buiten, bijvoorbeeld om een rondje 
te lopen of een beetje interessant te doen bij de 
plantjes van mijn (piepkleine) moestuintje. 

Heb je een tip voor andere vrijwilligers?
Blijf vrijwilliger. Lees de magazines met aandacht, 
want daar staan mooie dingen in. En let vooral niet 
op eventuele spelfouten, het gaat tenslotte om de 
inhout. 

‘Bijzondere band met mensen daar’

COLOFON

SEPTEMBER 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
Janneke Witzier, bewustwording
j.witzier@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 
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 
Rina Molenaar, Marlies Moret (hoofdredacteur), 
Corjan Rink, Henriët Roseboom, Ellen Snoek,  
Tera Voorwinden

FOTO’S
Huibert van den Bos en Woord en Daad

CORRECTOR
Ard Brandwijk

GRAFISCH CONCEPT EN REALISATIE
BladenMakers, Nijkerk
 
DRUK
Drukkerij De Groot 
Deze krant is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier 

OPLAGE
2.500

OVERNAME ARTIKELEN
Overname van artikelen is prima! Graag met 
bronvermelding.

Onze vrijwilligers | Ard Brandwijk, vrijwillig corrector

‘Ik blijf nu intensief betrokken bij het werk’

Ard Brandwijk (24), woont in 
Krimpen aan den IJssel, betrokken 
als vrijwillig corrector van de 
Woord en Daad magazines.

Van iedere sponsor en van ieder 
sponsorkind stond een kaart in een 
kaartenbak. Die gegevens moesten 
eens gedigitaliseerd worden, maar 
het hoe, daar moest nog over worden 
nagedacht. Jan den Oudstens vrouw 
Gerda, comitélid in Ameide, zei tegen 
oprichter Ivo ‘t Lam: ‘Ik zal mijn man 
wel een keer sturen.’ Jan ging, en nu, 
bijna veertig jaar later, is hij nog altijd 
vrijwilliger bij Woord en Daad.

Viviana
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