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Corona
Stel je voor…
Je vader is automonteur,
maar hij heeft geen vaste baan.
Iedere dag opnieuw probeert
hij werk te krijgen bij één van
de garages in de buurt. Met het
geld dat hij die dag verdient,
koopt hij eten dat jij, je moeder
en broertjes die avond eten. En
dan breekt het coronavirus uit.
De regering stelt een algehele
lockdown in: niemand mag meer
de straat op, alleen om eten te
halen. Maar als je vader niet naar
de garages mag, hoe krijgen jullie
als gezin dan te eten?

Afstand houden en
handen wassen
We hebben het de afgelopen
maanden zo vaak gehoord: houd
afstand en was regelmatig je
handen. Maar hoe doe je dat
als je in een krottenwijk woont,
waar soms alleen een laken twee
huizen van elkaar scheidt? En
hoe kun je je beschermen tegen
het coronavirus als er niet eens
schoon water is?

als het niet je enige dreiging is

In sommige
landen is het
kiezen tussen
corona of honger.
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Thuis naar school
Net als jij hebben wereldwijd veel jongeren thuis
onderwijs gevolgd. De maaltijd
die ze altijd op school kregen,
bezorgden onze partnerorganisaties nu thuis. Zo zorgden ze
ervoor dat alle leerlingen eten
kregen, ook als ouders werkloos
waren. In het voedselpakket
zaten vaak ook mondkapjes en
zeep: bescherming tegen het
coronavirus. De impact van het
coronavirus is groot. Bid je mee,
ook voor kinderen en jongeren
wereldwijd?

LENS/FILTER

LENS / FILTER
THEMA: HOE GAAT HET MET JOU?

Woont in Oud-Alblas.
Vanaf oktober 2020
relatiebeheerder
particulieren en jongeren
bij Woord en Daad.

TEKST GERWIN VAN
MUIJLWIJK (23)
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Hoe kijk jij
naar anderen?

‘De kaars des lichaams is het oog: wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw
gehele lichaam verlicht; maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister.’

ALS JE OOG
HELDER IS, IS JE
HELE
LICHAAM
Lukas 11:34 VERLICHT
‘Hoe gaat het met jou?’
Zet jij bij deze vraag voor jezelf op een rijtje
waar je vandaag naar keek? Ik denk van niet.
Toch lezen we in Lukas dat datgene wat je ziet,
beïnvloedt hoe het met je gaat. Het bepaalt of
het in jouw hart licht of donker is, of het goede
in je woont of het kwade. Oké denk je, maar
hoe zit dat dan? Nou, stel dat je jaloers kijkt
naar een ander of naar zijn of haar spullen. Of
je bekijkt jongens of meiden die je aantrekkelijk
vindt om je eigen verlangens te vervullen. Dat
maakt dat het vanbinnen donker bij je wordt.
Maar hoe verander je dat dan? Daarvoor
hebben wij de Heilige Geest nodig. De Geest
brengt liefde in ons hart voor de Heere Jezus.
Hierdoor ga je ook oprecht en liefdevol kijken
naar anderen. Het maakt je vol van licht.

MET STER
THEMA: HOE GAAT
THEMA:
HET MET
VOEDSEL
JOU?

NIEUW CONTACT

NAAM Beberlin Yadira
Sandoval Ochoa
WERK Docent in
Guatemala

NAAM Jan Willem Baars
WERK Docent wiskunde
op de Guido de Brès in
Rotterdam

Kun je ons iets vertellen over de
gevolgen van corona op je werk?
Jan Willem: ‘Alle leerlingen zaten
een periode helemaal thuis, we
gaven toen onder andere les via
Teams. Ik ben ongelooflijk blij dat
we de leerlingen nu weer allemaal
op school zien. Als onderwijzer
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Beberlin: ‘Het gedwongen
thuisblijven van leerlingen stelde
ons voor grote uitdagingen, zoals
desinteresse, kennisverlies en

geloof ik echt in live ontmoeting,
dan kan het leren veel beter
plaatsvinden.’

In het afgelopen jaar werd het onderwijs heel anders
dan we gewend waren. Dat was voor leerlingen wennen,
maar ook voor docenten. Twee leraren, uit Guatemala
en uit Nederland, vertellen hoe dat voor hen was en
hoe het met hun leerlingen ging.

DUBBELINTERVIEW
DOCENTEN

Corona in de klas

THEMA: HOE GAAT HET MET JOU?

Beberlin Yadira
Sandoval Ochoa
‘Bewaar niet voor
morgen wat je
vandaag kunt doen’

Jan Willem Baars
‘Elke dag mogen we
dankzij Gods genade
ons werk doen’

Beberlin: ‘We bemoedigden hen
en baden tot God voor elk gezin
en voor elke leerling. Ook bezochten we de kinderen en zorgden
we voor voedselpakketten.’

Hoe heb je geprobeerd om hen
te helpen?
Jan Willem: ‘Ik probeerde met
hen in contact te blijven. Bijvoorbeeld door ouders van leerlingen
van wie ik niets hoorde op te
bellen, dat werd enorm gewaardeerd.’

die van hun gezin. Veel ouders
van leerlingen verloren hun baan,
met alle gevolgen van dien.’

Beberlin: ‘Ze maakten zich grote
zorgen over hun gezondheid en

Wat leefde er bij leerlingen?
Jan Willem: ‘Ze waren zo blij
dat ze weer naar school konden.
Sommige leerlingen konden thuis
juist beter werken dan op school.
Anderen wisten zich geen raad en
zijn helemaal vastgelopen.’

meer schooluitval. Daarnaast viel
het contact met een deel van de
kinderen en ouders weg. Daarom
hebben we deze leerlingen thuis
bezocht.’

NIEUW CONTACT
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De docenten zijn in oktober geïnterviewd. De huidige omstandigheden
kunnen daarom anders zijn.

niet voor morgen wat je vandaag
kunt doen’, breng ik nu meer dan
ooit in de praktijk. Daarnaast
leerden we om meer waarde te
hechten aan de mensen om ons
heen, ons werk, onze gezondheid
en het leven dat God ons elke dag
geeft.’

Beberlin: ‘Het was een jaar vol
moeilijkheden, maar ook een jaar
waarin we de genade van onze
God zien. Het gezegde ‘Bewaar

Hoe kijk je terug op 2020 en wat
heb je van dit jaar geleerd?
Jan Willem: ‘Ik heb de ontmoeting met jongeren extra leren
waarderen, evenals het denken
in mogelijkheden. Als docent
doe je er echt toe. Docenten
hebben een prachtvak, maar niet
het meest eenvoudige. Elke dag
mogen we vanuit Gods genade
ons werk doen.’
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‘In mijn omgeving kreeg ik al veel vragen
over smartphones,’ begint Sem zijn verhaal.
‘Toen dacht ik: er zou iemand moeten zijn
die mensen kunnen opbellen, en die dan
gewoon naar hen toekomt.’ Tijdens het evenement ZomerOndernemer presenteerde hij
zijn idee. ‘Er waren heel veel andere mensen
met leuke ideeën – ik was de jongste,’ vertelt
Sem. ‘Ik was echt helemaal in shock toen

em Groenewout woont in HendrikIdo-Ambacht en zit in havo 3. 2020 was
voor hem een bijzonder jaar. Hij kreeg
– zoals alle leerlingen – een deel van de tijd
thuis les en moest meer online afspreken
met vrienden. Maar daarnaast startte hij ook
zijn eigen bedrijf: SemHelpt.

S

Sem (14) startte in coronatijd zijn
eigen bedrijf

SEM HELPT
MET JE
SMARTPHONE

GEDEELD

GEDEELD
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Sem het voor zichzelf best een
goed jaar. ‘Een leuk jaar ook
wel. Ondanks corona. Ik zit nu
in havo 3, heb een goede start
kunnen maken en kan weer
naar school. Het sporten is
ook weer begonnen.’ De online
lessen vond hij ook geen straf.
‘Ik vond het heerlijk om online
les te krijgen.’ En een belangrijk
hoogtepunt was natuurlijk de
start van zijn eigen onderneming. ‘Ik heb geleerd hoe ik een
bedrijf kan opstarten en runnen,
en hoe ik daar mee om moet
gaan.’ Dat zijn lessen die hij
zeker meeneemt na 2020. Zijn
gezondheid speelde voor hem

helpen met smartphoneproblemen. Mits ze binnen een
straal van 10 kilometer binnen
Hendrik-Ido-Ambacht wonen,
zodat hij er op de fiets naar toe
kan. ‘Ik probeer milieubewust te
werken.’
Bij zijn bezoek zorgt hij ervoor
dat het probleem opgelost
wordt. Zo hielp hij bijvoorbeeld
een mevrouw die een foutmelding kreeg op haar telefoon en
haar foto’s kwijt was. ‘Ik ga naar
mensen toe, los het op en leg
uit hoe ze het daarna zelf kunnen doen,’ legt Sem uit. Tijdens
zijn werkzaamheden probeert
hij zich zo goed mogelijk aan

Heerlijk: online les
Terugkijkend op 2020 vindt

de RIVM-richtlijnen
te houden. ‘Ik houd
1,5 meter afstand
en waar mogelijk
probeer ik buiten
uitleg te geven.’ Of hij
tips heeft voor andere
jongeren die een eigen
bedrijfje willen starten? ‘Probeer
je te verdiepen in wat je doet
en wat je anders maakt dan de
rest,’ stelt Sem. ‘Vraag hulp aan
anderen. En: doe zeker mee met
ZomerOndernemer. Zij brengen
veel kennis en ervaring mee.’

Toen begon het echte werk.
Vanuit ZomerOndernemer
kreeg hij veel informatie over
het opzetten van een bedrijf. Er
werd een website gemaakt, een
video opgenomen en een Facebookpagina gestart. Inmiddels
is Sem regelmatig onderweg
om mensen te bezoeken en te

Video

bleek dat ik de prijs had
gewonnen voor het
meest innovatieve
idee. Dat had ik echt
niet verwacht, maar ik
vond het natuurlijk heel
gaaf.’

GEDEELD
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Werk is een belangrijk deel van je
leven. In de landen waar wij werken zijn mensen vaak werkloos,
terwijl ze wel veel in hun mars
hebben. Woord en Daad zet in op
werkgelegenheid, juist in deze tijd.
Jongeren met werk kunnen voor
zichzelf én hun familie zorgen.

zijn ermee begonnen.’
Dat mensen zich in coronatijd
eenzamer zijn gaan voelen, herkent hij. Mensen zijn blij als hij
langskomt. ‘Ouderen zijn opener
richting mij, ze hebben vaak
hele verhalen,’ glimlacht Sem.
‘Maar in principe kom ik echt
voor smartphoneproblemen.’

Corona heeft wereldwijd grote
invloed. Klein en groot, rijk en
arm, jong en oud: niemand
kan om de gevolgen heen.
Hoewel de grenzen grotendeels
gesloten werden, bracht dit
mensen ook dichter bij elkaar.
Bijvoorbeeld via sociale media,
waar landsgrenzen wegvallen.
Sem merkt dat hij zich door
corona meer verbonden voelt
met andere wereldburgers.
‘Iedereen gebruikt social media,
wereldwijd. Zelfs veel ouderen

Verbonden

altijd al een belangrijk rol. ‘Al let
ik er nu nog meer op.’

THEMA: HOE GAAT HET MET JOU?

VOORGESTELD

woordendaad.nl/werelddag

Kijk live mee met de Werelddag!

Tijdens dit live-event komt onder andere
een voormalig sponsorjongere uit
Colombia aan het woord, die prachtig
viool kan spelen. Ben jij benieuwd
hoe het op dit moment met jouw
leeftijdsgenoten in Colombia gaat en
hoe mensen ook in crisistijd wereldwijd
verbonden blijven? Meld je snel aan
voor de Werelddag en ontdek tijdens
ons live-event de kracht van verbinding!

Houd jij van muziek? Dan mag jij de
komende Werelddag D.V. 30 januari
2021 niet missen! Meld je snel aan voor
de Werelddag en maak kans op een
kringloopwinkelcadeaubon t.w.v. € 10!

D
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woordendaadwinkels.nl/marktplaats

Veel Nederlanders hebben, nu ze veel
thuis waren, eens flink opgeruimd. Het
aanbod van tweedehands spullen is dus
groot. En tweedehands is best leuk, toch?
Lekker duurzaam! Neem eens een kijkje
op de marktplaatspagina’s van de Woord
en Daad kringloopwinkels:
www.woordendaadwinkels.nl/marktplaats.
Op deze site kun je ook een winkel vinden
bij jou in de buurt. Wie weet zit er iets
leuks voor jou bij En de opbrengst is
bestemd voor Woord en Daad-projecten!

Ga voor tweedehands!

luerkzkaearm
#
du

#DITVINDJELEUK

#woordendaadverbindt
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woordendaad Het einde van het jaar is bijna in
zicht! De feestdagen zullen er waarschijnlijk anders
uitzien dan andere jaren. Niet alleen in Nederland,
maar wereldwijd is de pandemie nog steeds een
dreiging. Stuur daarom jouw sponsorkind een kerstkaart ter bemoediging!

28 vind-ik-leuks

woordendaad • Volgend

VOLG ONS OP
SOCIAL MEDIA!

VOORGESTELD
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Het jaar 2020 was voor iedereen,
hier in Nederland maar ook ver
weg, een vreemd jaar. Drie jongeren
vertellen hoe corona hun dagelijks
leven veranderde en wat ze in die
periode geleerd hebben. Ook al woont
de Guatemalteekse Saraí Abigail
Solis Ajpi duizenden kilometers bij
Hanna Nagtegaal en Rianne Snoek
(Nederland) vandaan: naast verschillen
zijn er vooral overeenkomsten in wat
deze periode met hen heeft gedaan!

#daily

SARAÍ,
HANNA &
RIANNElife

MIJN VERHAAL

MIJN VERHAAL
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MIJN VERHAAL

Is een goede gezondheid voor
jou belangrijker geworden? Zijn
er dingen die je daardoor anders
doet?
Zeker, ik ben er sinds de uitbraak van het coronavirus veel
bewuster mee omgegaan. Ik let
beter op mijn hygiëne, ik was
bijvoorbeeld vaker mijn handen.

seren vond ik best wel lastig.
Ons huis is niet groot, en nu we
allemaal thuis waren zorgde dat
ook soms voor spanningen. Ik
moest mijn schoolwerk doen,
maar tegelijk moest het werk
in het huis gedaan worden. We
proberen er met elkaar het beste
van te maken.

In de media verschenen berichten dat veel mensen zich
door de coronacrisis eenzamer
zijn gaan voelen. Kun je je dat
voorstellen? Leg eens uit?
Ik merk dat wij als familie, en ook
de mensen om ons heen, isoleren van anderen. We kunnen
elkaar niet ontmoeten omdat we
dan besmet kunnen raken. Dat
zorgt ervoor dat je wereld heel
klein wordt. De enige interactie
die je nog hebt is online,
en dat is natuurlijk
lang niet zo leuk.
Ik ben dankbaar
dat ik nog contact
had met mijn

Hoe kijk jij terug op het jaar
2020?
Eerlijk gezegd vond ik 2020 een
heel moeilijk jaar. Er waren veel
dingen die opeens niet meer
mochten. Gelukkig, en daar dank
ik God voor, zijn we als gezin wel
overeind gebleven.

De overheid nam bepaalde
maatregelen om de verspreiding
van het virus tegen te gaan.
Welke maatregelen hadden
invloed op jouw leven en hoe
heb je dat ervaren?
De scholen werden gesloten, net
als de kerken. Daarnaast mochten we ook onze familieleden
niet meer bezoeken. Dat was
zwaar. Ik ga graag naar school, en
ik houd van mijn familie. Elkaar
niet meer kunnen zien vonden
we als familie heel erg. Mijn werk
voor school veranderde ook. Ik
moest heel anders gaan werken,
omdat ik alles zelf thuis moest
doen. Zelf al mijn werk organi-
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Heb je iets geleerd van 2020?
Ik heb geleerd dat positief zijn
heel belangrijk is, ook als het tegenzit. In ons huis was vaker ruzie tijdens de lockdown, en dan
hielp het als ik positief kon zijn
en mijn moeder bijvoorbeeld in
het huishouden hielp. Ook heb ik
geleerd om hygiëne en bescherming serieus te nemen, ook
al is het soms best duur en
ook onhandig, zo’n mondkapje. Maar bescherming
is zoveel belangrijker!

En ik draag ook een mondkapje
om mezelf en mijn familie te
beschermen.

docenten, en soms ook met de
andere studenten, al was het
dan online. Ik weet dat zij om me
geven, net als mijn sponsors ver
weg in Nederland. Dat maakt me
dankbaar, ook al voelde ik me
soms eenzaam.

De veertienjarige Saraí Abigail woont samen met
haar ouders en oma in La Verbena, Guatemala, zo’n
10 minuten lopen van haar school: Rayo de Luz.
Haar vader bezorgt Chinese producten in de wijk,
haar moeder en oma runnen het huishouden.
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De overheid nam bepaalde
maatregelen om de verspreiding
van het virus tegen te gaan.
Welke maatregelen hadden
invloed op jouw leven en hoe
heb je dat ervaren?
Wat voor mij wel de meeste
impact had was dat het Centrale
Eindexamen werd afgelast. Aan
de ene kant scheelde dat stress,
aan de andere kant vond ik
het jammer dat we de laatste
momenten met de klas gemist
hebben.
Daarnaast kwam ik de hele
week thuis te zitten. School, JVweekend en andere kerkelijke activiteiten gingen niet meer door.
Daardoor vielen sociale contacten
voor een groot deel weg.

Hoe kijk jij terug op het jaar
2020?
2020 was voor mij een heel
bijzonder jaar met een onverwachte wending. Toen in maart
COVID-19-besmettingen steeds
dichterbij kwamen, was het een
onrustige en spannende tijd. Vol
verwachting ging ik mijn examentijd als havo 5-leerling tegemoet.

Is een goede gezondheid voor
jou belangrijker geworden? Zijn
er dingen die je daardoor anders
doet?
Nee, maar er is wel meer besef
gekomen dat gezondheid een zegen is en dat je dat niet zelf in de
hand hebt. Ik ben wel voorzichtiger geworden in de dingen die
ik doe en zeker ook met het oog

voorstellen? Leg eens uit?
Dat kan ik me zeker voorstellen.
Je hele sociale leven valt weg.
Nu had ik mijn broertje, zusjes en
ouders nog om me heen, maar
als je alleen woont en nergens
heen kan, dan kan ik me heel
goed voorstellen dat mensen
zich eenzaam voelen.

In de media verschenen berichten dat veel mensen zich
door de coronacrisis eenzamer
zijn gaan voelen. Kun je je dat

Ook mochten we niet naar de
kerk, dat heb ik gemist. We
konden gelukkig wel thuis live de
kerkdienst volgen, maar ik miste
toch een stukje verbondenheid.

De zeventienjarige Hanna is net klaar met de
middelbare school en begonnen aan haar studie
Toegepaste Psychologie in Dordrecht. Ze heeft twee
zusjes en een broertje en houdt van muziek, thee,
gedichten en spreuken, haken en vrienden.

MIJN VERHAAL
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armoede al niet eenvoudig was.
Nu is daar ook de pandemie
gekomen. Wat zou je tegen
jongeren in deze landen willen
zeggen?
Ik kan me niet voorstellen hoe
dat moet zijn voor hen. Ik zou
willen zeggen dat ik voor hen bid
en dat ze hun angst en zorgen bij
God mogen brengen. ‘De Heer
gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan
en geen moment van je zijde
wijken. Wees niet bang en laat
je door niets ontmoedigen’ (naar Deut.
31:8). Houd vol!

Woord en Daad werkt veel in
landen waar het leven door

Heb je iets geleerd van 2020?
Wat ik vooral geleerd heb van
2020 is dat je niets in de hand
hebt. Ik kan nog zoveel plannen
maken, maar in alles ben ik
afhankelijk van God, Hij leidt mijn
leven, op Hem kan ik vertrouwen.
Daarnaast heb ik geleerd dat
het goed is om naar elkaar om
te kijken. Al is het maar door het
kleinste gebaar. Dat kan heel veel
voor een ander betekenen.

op de gezondheid van anderen,
zoals opa en oma.
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Woord en Daad werkt
veel in landen waar het
leven door armoede al niet
eenvoudig was. Nu is daar
ook de pandemie gekomen.
Wat zou je tegen jongeren
in deze landen willen
zeggen?
Blijf op God vertrouwen en Hij zal je
helpen, ook in deze
moeilijke tijd.

In de media verschenen
berichten dat veel mensen
zich door de coronacrisis
eenzamer zijn gaan voelen.
Kun je je dat voorstellen?
Leg eens uit?
Ik kan me heel goed
voorstellen dat vooral
oudere mensen zich
eenzaam en alleen
voelden, ook omdat
ze geen bezoek

De overheid nam bepaalde
maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te
gaan. Welke maatregelen
hadden invloed op jouw
leven en hoe heb je dat
ervaren?
Ik vond het soms echt lastig
om 1,5 meter afstand te

iets kan gebeuren en dat we
ons leven niet zelf in de hand
hebben, al denken we soms
van wel.

is gegaan, omdat we er als
Nederland veel van kunnen
leren toen alles opeens
stillag.

lastig, ook toen we weer naar
school konden, al was dat
een paar dagen in de week.
Toch ben ik blij dat ik weer
naar school kan en ik alleen
tot docenten afstand moet
houden.
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Heb je iets geleerd van
2020?
Ik heb geleerd dat er zomaar

houden, ook van mijn opa
en oma, waar ik vaak even
langs ga om te kijken of het
goed met ze gaat en om ze
te helpen met technische
dingen. Ik mocht in één keer
niet meer naar hen toe en
dat was heel lastig. Toch ben
ik ergens wel blij dat het zo

Is een goede gezondheid
voor jou belangrijker geworden? Zijn er dingen die je
daardoor anders doet?
Ja, ik wil natuurlijk niet ziek
worden. Dus let ik er wel
op wat ik eet en drink en
probeer ook goed afstand te
houden en op te letten.

mochten ontvangen en omdat ze nergens heen konden.

Hoe kijk jij terug op het jaar
2020?
Ik vond 2020 een heel
bijzonder jaar, ook vanwege
de coronacrisis. Want opeens
zaten we thuis, konden we
niet naar school en moesten
we anderhalve meter afstand
houden. Dat was soms wel

Rianne Snoek (13) woont in Raamsdonkveer. Ze
zit in de tweede klas van de techniekhavo op het
Gilde Vakcollege in Gorinchem.

MIJN VERHAAL
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Deze foto is gemaakt in Haïti, mei 2020.
Deze mentor van de organisatie Restavek
Freedom bezoekt een kind thuis. Kinderen
waren al kwetsbaar, maar COVID-19 heeft
het nog complexer gemaakt. Veel ouders zijn
hun bron van inkomsten kwijtgeraakt en hebben grote moeite hun kinderen te voeden.
De mentoren proberen dagelijks met de kin-

deren in contact te blijven, ook als een kind
niet naar school kan komen. Ze stimuleren
de leerlingen om met hun schoolwerk bij te
blijven, bespreken met hen wat ze zelf kunnen doen om gezond te blijven en werken
aan een zo stabiel mogelijke thuissituatie. ‘Ik
zie je’, zegt deze mentor tegen het kind. ‘Je
bent niet alleen. Hoe gaat het met je?’

HUISBEZOEK

BEELD
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woordendaad.nl/grenzeloos

GRENZELOOS - 31

WWW.INSTAGRAM.COM/
WOORDENDAAD

www.woordendaad.nl
info@woordendaad.nl

Colofon
Woord en Daad werkt vanuit
Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen
in armoede. Zo creëren we samen hoop en nieuwe kansen.
Grenzeloos is het jongerenblad
van Woord en Daad.

GRENZELOOS
THEMA: HOE GAAT HET MET JOU?

Retouradres: Postbus 560, 4200 AN Gorinchem
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