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Via projecten van Woord en Daad ontvangen 32.000 kinderen in ontwikkelingslanden goed, christelijk onderwijs. Naast de 
toegang tot onderwijs werken we aan professionalisering van docenten en het opzetten van een wereldwijd onderwijsnetwerk.

> WOORD
DOOR DS. P. WIJNBERGER, BERGAMBACHT

Deo volente
‘In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de 
Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij 
dit of dat doen.’
JAKOBUS 4:15

Deo volente. Het zijn prachtige woorden om een 
trouwkaart mee te sieren. Vandaag hebben ze echter 
meer zeggingskracht dan we voorheen weleens dachten. 
Verschillende trouwkaarten die ik dit jaar heb gekregen, 
kon ik bij het oud papier leggen. Alles was gepland, maar 
vanwege corona kon het niet doorgaan. Het leert ons 
weer dat woordje ‘indien’ verstaan. 

Aan het einde van het jaar blikken we weer terug. Hoe 
anders is het gelopen dan dat we in 2019 voor ogen had-
den! Terugkijkend zien we zoveel wat ons verdrietig of 
boos kan maken. Toch, Deo volente. Het zijn niet zomaar 
mooie woorden: het is de Bijbelse waarheid. Gelukkig 
maar. Want als het van onze wil zou afhangen... Wan-
neer we het zouden moeten verwachten van regeringen 
en wereldleiders… Deo volente. Als dit niet waar is, dan 
ontspoort heel deze wereld. De waarheid is dat dwars 
door alles heen de Heere God regeert. Zijn Koninkrijk zal 
komen. Ook 2020 ligt in de handen van de Heere. 

En dat geldt ook voor het jaar 2021. Wanneer ons hart 
in vertrouwen en ootmoed dat woord ‘indien’ begrijpt, 
dan zie je dat terug op elke bladzijde van je agenda. Maar 
dan volgt bij Jakobus ook het woordje ‘zo’. Deo volente 
slaat niet lam. Ook in het nieuwe jaar zal er genoeg zijn 
wat onze hand vindt om te doen (Pred. 9:10). Daarbij 
vervolgt Jakobus: Zo zullen wij dat doen. Anders dan in 
vers 13, waarbij de hoogmoedige mens plannen maakt. 
De gelovige maakt plannen in de afhankelijkheid waarin 
de Heilige Geest de gelovige brengt. Kinderlijke afhanke-
lijkheid. Hoe blikken wij vooruit?

›  VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

Onder controle
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De waarheid is dat dwars door alles 

heen de Heere God regeert.

In januari, met de start van het nieuwe jaar, bruisten we 
van energie. Mooie plannen lagen klaar en met veel energie 
begonnen we met ons werk. De eerste maanden liepen 
goed en waren veelbelovend. Er werden mooie ontwikkelin-
gen gemeld in Burkina Faso en Benin rond werkgelegenheid 
van jongeren. In Ethiopië boekten we successen met onze 
Duurzaam Water-programma’s. In Tsjaad en Uganda zetten 
we een nieuw sponsorprogramma op, wat op veel enthousi-
asme kon rekenen: daar, maar ook in Nederland. 
Veel zaken liepen volgens plan. We leken alles onder con-
trole te hebben.
En toen kwam maart… Zoals we allemaal weten, zette een 
virus de wereld stil. Iets wat mensen in kwetsbare landen 
altijd al weten, beseften we hier ook steeds meer: ons leven 
is niet maakbaar.  
Wereldwijd bemoedigden volwassenen en kinderen uit ons 
sponsorprogramma ons met steun en gebed. 

Op de stille momenten na een werkdag thuis flitsen allerlei 
ontmoetingen door me heen.
Die ene vrouw die me in het noorden van Burkina Faso 
vertelde hoe blij ze was met de boerentraining die ze had 
ontvangen. Ze vertelde me ook dat in het gebied waar zij 
leeft voor de meeste mensen geen medicijnen tegen malaria 
beschikbaar zijn. 
‘Als ik malaria krijg, is er grote kans dat ik overlijd. En wat 
moet er dan met mijn kinderen die me nodig hebben?’ 
‘Maar’, zo zei ze ook, ‘mijn leven ligt in Gods hand.’ 

Of de moeder in de stadswijk in Colombia, die haar man al 
maanden niet meer gezien heeft. Als lid van een militaire 
bende vluchtte hij uit de wijk. Naast de uitdagingen in ar-
moede is haar leven getekend door angst vanwege de druk 
die op haar gezin ligt en de angst om vermoord te worden. 
 
Ondertussen lees ik het nieuws over het vaccin, dat ervoor 
moet gaan zorgen dat ons leven weer in control is. Veel 
mensen kijken er met smart naar uit. 
In gedachten kijk ik naar deze twee jonge vrouwen, die mij 
vertelden dat ze elke dag uit overgave leven. 
Ik wens en bid dat ik van hen leer, en heel veel mensen met 
mij, dat God, de Maker van het leven, de Enige is Die alles 
onder controle heeft.

r.molenaar@woordendaad.nl
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2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Juist in tijden van zorgen en 
moeilijkheden is het van belang om de verbinding met elkaar en met God te blijven 
zoeken. Daar geeft iedereen op zijn of haar eigen manier invulling aan. Mooie 
initiatieven zijn ontstaan en er wordt op allerlei manieren omgezien naar elkaar. We 
vroegen vier mensen, van wie twee in onze projectlanden en twee in Nederland, hoe 
zij de verbondenheid met anderen het afgelopen jaar hebben ervaren. 
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TERUGBLIK OP EEN 
BIJZONDER JAAR

Abdoulaye Chabi is getrouwd, heeft vier kinderen en 
woont in Guessou-Bani, een dorpje in de gemeente Sinen-
dé, in het noorden van Benin. Hij is binnen het Familles 
Fortes-project opgeleid tot kweker. ‘In het droge seizoen 
start ik met de productie van diverse soorten planten, 
zodat deze aan het begin van het regenseizoen verkocht 
en geplant kunnen worden. Daarnaast werk ik op het land 
en verbouw soja en maïs om in onze levensbehoeften te 
kunnen voorzien.’

‘Het jaar 2020 was een bijzonder moeilijk jaar voor onze 
familie’, vertelt Abdoulaye. 'Vanwege COVID-19 bleven 
handelaren uit buurlanden als Nigeria weg en daalde de 
prijs voor onze gewassen. Er waren geen afnemers voor de 
1.700 planten die ik had gekweekt.  
Het Familles Fortes-project steunt mij op veel manieren. 
Ze trainen me om meer en beter te produceren, maar ze 
kijken ook mee om een goede afzetmarkt te vinden waar 
ik mijn producten tegen een redelijke prijs kan verkopen. Ik 
krijg ook begeleiding bij het opstellen van de boekhouding. 

Daarnaast bevorde-
ren ze de kwaliteit 
van het onderwijs op 
de school waar mijn 
kinderen zijn ingeschreven.’ 
‘De belangrijkste les die ik in de loop van dit jaar heb 

geleerd is dat niets zeker of definitief is. Wat ik vandaag 
zeker weet, kan morgen anders zijn. Ik moet leren om 
ondernemend en veerkrachtig te zijn. Ik wil me aan elke 
situatie kunnen aanpassen en er sterker uitkomen. Tot slot 
hoop ik dat de waarden van solidariteit, verantwoordelijk-
heid, autonomie en creativiteit binnen onze gemeenschap-
pen worden versterkt.’

Tonnie Pellikaan (66) en haar man Arie-Dirk runnen al 24 
jaar Camping De Wolfskuylen in Gees (Drenthe). Toen 
kwam corona. ‘Het werk ging door, maar alle groepen an-
nuleerden. We wisten niet hoe dit allemaal zou aflopen.’ 

Tijdens de lockdown luisterden ze veel naar meditaties en 
overdenkingen op Youtube. Daarnaast konden ze in alle 
rust hun werkzaamheden uitvoeren. ‘Het was een heerlijke 
tijd eigenlijk. Toch waren we heel blij toen de eerste gasten 
weer aankwamen.’ Het zomerseizoen baarde hun ook 
grote zorgen. ‘Die legden we in het gebed bij God.’

Afgelopen zomer ging een evangelist op hun camping 
vier zondagen voor tijdens een buitendienst. ‘Kerkmuren 
waren er die avonden niet, klein en groot was aanwezig en 
ieder luisterde op een eigen stoel of kleed naar een soort 
hagepreek. Bijzonder mooi!’ 

Daarnaast werd er spontaan een opbodverkoping gedaan, 
die ruim 2800 euro opbracht. De helft was voor het evan-
gelisatieproject in Emmen en de andere helft voor Woord 
en Daad (comité Hoogeveen). ‘Veertig jaar geleden waren 

wij in Noordeloos al betrokken bij Woord en 
Daad,’ vervolgt mevrouw Pellikaan, ‘en we 
waren blij verrast dat ook hier vanuit de kerken 
een gezamenlijk comité was.’  

‘Door de coronatijd beseffen we nog meer hoe verganke-
lijk alles is,’ besluit ze. ‘We bidden altijd al voor de zending 
en voor goede doelen zoals Woord en Daad, waar naar 
ons idee al het geld goed terecht komt. We weten ook hoe 
enorm de nood in de wereld is. Daarom roep ik de lezers 
op: steun Woord en Daad met gebed en middelen en bid 
voor alle vrijwilligers die in Gods Koninkrijk werken.’

‘Onze zorgen legden we  
 in het gebed bij God.’  

ABDOULAYE CHABI  
BENIN

TONNIE PELLIKAAN  
NEDERLAND

‘Ik wil er sterker  
uitkomen’  
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Beberlin Yadira Sandoval 
Ochoa is docent in Gua-
temala. Ook in dit Latijns-
Amerikaanse land is de 
impact van corona groot. 
Docenten doen hun best om 
ondanks alle beperkingen 
toch in verbinding te blijven 
met hun leerlingen.

‘Het gedwongen thuisblijven 
van leerlingen stelde ons dit 
jaar voor grote uitdagingen, 
zoals desinteresse, kennis-
verlies en meer schooluitval,’ 
vertelt Beberlin. ‘Daarnaast 
viel het contact met een deel 
van de kinderen en ouders weg.’ 
De docenten bezochten deze leerlingen daarom thuis. ‘De 
kinderen maakten zich grote zorgen over hun gezond-
heid en die van hun familie. Veel ouders van leerlingen 

verloren hun baan, met 
alle gevolgen van dien. 
We bemoedigden hen en 
baden tot God voor elk 
gezin en voor elke leer-
ling. Ook praatten we met 
de kinderen over wat hen 
bezig hield en zorgden we 
voor voedselpakketten.’
‘Het was een jaar vol 
moeilijkheden, maar ook 
een jaar waarin we de 
genade van onze God 
zien,’ blikt Beberlin terug. 
‘Het gezegde ‘Bewaar 
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 YADIRA 
SANDOVAL OCHOA  
GUATEMALA

‘Bewaar niet voor morgen wat  
 je vandaag kunt doen.’  

waar eindigt dat?’ Arie benadrukt dat het, zeker 
in deze tijd, heel belangrijk is om oog te hebben 
voor anderen. En dan in de eerste plaats voor 
de kwetsbaren in de samenleving.

‘Het liefst gaan we allemaal - mezelf incluis - 
weer over tot de orde van de dag,’ zegt Arie. 
‘De vraag die ik mezelf stel is: ‘Wat leren we 
hier nu van?’ Om eerlijk te zijn, en dan begin ik 
bij mezelf, is het gevaar dat we er helemaal niet 
zo veel van leren. Dat is best schokkend. De 
les voor mij is dat alles heel erg betrekkelijk is. 
Tegelijkertijd ben ik bang dat, zodra er weer een 
verbetering zichtbaar wordt, het corona-leed 
wordt afgedaan als een lastige oprisping. Het 
liefst gaan we dan vooral weer verder met waar 
we voor de coronatijd ook veel aandacht aan 
besteedden. Business as usual, zo lijkt het.’

ARIE BALKENENDE
NEDERLAND

‘De vraag die ik mezelf stel is: 

'Wat leren we hier nu van?’  

‘De verbinding met wie dan 

 ook, is op een veel lager 

 pitje komen te staan.’  

Meer informatie en doneren:
www.woordendaad.nl/projecten/familles-fortes

Samen met de inwoners van Sinendé (Noord-
Benin) bouwen we aan een vitale en levendige 
gemeenschap, waar kinderen goed onderwijs 
krijgen en ouders voldoende verdienen om hun 
gezin te onderhouden. Een gemeenschap van 
sterke gezinnen: Familles Fortes. Bouwt u mee? 

‘De zakenwereld is qua directe contac-
ten ‘armoedig’ geworden’, vertelt Arie 
Balkenende. Arie (56), getrouwd, vader 
van 5 kinderen en opa van 2 kleinkin-
deren, is inmiddels al 36 jaar werkzaam 
bij Van Wezel Accountants te Rijnsburg. 
Als mede-eigenaar heeft hij met twee 
collega-bestuurders de leiding. 

‘De eerste twee maanden van 2020 sijpel-
den berichten door over een rondwarend 
virus. Naarmate de berichten omtrent 
COVID-19 grimmiger werden, hebben wij 
voorgesorteerd op thuiswerken,’ vertelt 
Arie. ‘In de werkomgeving en netwerkom-
geving is er afgeschaald tot ongeveer nul. 
Dat maakt dat de zakenwereld qua directe 
contacten ‘armoedig’ is geworden. Ik blijf 
contacten via videoverbindingen een 
verarming vinden.’

‘De verbinding met wie dan ook, of het 
nu gaat om collega’s, gemeenteleden of 
dorpsgenoten, is op een veel lager pitje 
komen te staan. We hadden de verwach-
ting dat de opschaling naar een ‘normaler’ 
niveau sneller zou plaatsvinden. Maar 
niets is minder waar. Terwijl ik dit zeg, 
medio oktober, zien we om ons heen dat 
de gevolgen nog steeds zichtbaar zijn. En 
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DELEN

Goed onderwijs, het heeft ons gevormd tot wie we nu zijn. Maar 
dat lukte ons niet alleen. We werden gemotiveerd door onze 
ouders, begeleid door goed opgeleide docenten en ondersteund 
door de overheid. Hoe zit dat wereldwijd?

Samen sterk

‘We zijn zelf heel dankbaar dat onze kinderen naar een 
christelijke school kunnen gaan en dat gunnen we andere 
kinderen ook. Als onze kinderen naar groep 3 gaan, vragen 
we bij Woord en Daad een sponsorkind aan van dezelfde 
leeftijd en hetzelfde geslacht. Zo groeien ze met elkaar mee!’

Familie Cranendonk, sponsor uit Woerden

8 9

Sponsor ook een kind!
Misschien staat u er niet vaak bij stil, maar onderwijs speelt een belangrijke rol bij het 
tegengaan van armoede en ongelijkheid. Toch gaan wereldwijd 57 miljoen kinderen 
nog niet naar school. 125 miljoen kinderen gaan wel naar school, maar leren niet lezen, 
schrijven en rekenen.

Dat kan anders! Zowel de leraar als de minister, zowel de ouder als het kind en zowel de 
NGO als de lokale overheid: samen staan we sterk, om de kwaliteit van het christelijk 
onderwijs te verbeteren. Samen kunnen we ongelijkheid doorbreken, zodat ieder kind de 
kans heeft zijn dromen waar te maken. Dat is de kracht van verbinding!

U geeft een kind toegang tot christelijk onderwijs en draagt 
bij aan training van docenten en ouders; zij maken het 
verschil.

Ga naar woordendaad.nl/samensterk

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

Hartelijk dank voor uw steun!

‘Vroeger vocht ik vaak met klasgenoten, daarom moest ik 2 jaar 
geleden naar een andere school. Het gaat nu veel beter. Mijn docent 
stimuleert me om mijn best te doen. Ook gaat hij met mijn moeder 
in gesprek. Mijn lievelingsvak? Lezen en spelling! Verder vind ik het 
erg leuk om te voetballen in het schoolteam.’

Henry Shar (13), sponsorkind uit Sierra Leone

Bekijk de video op 
woordendaad.nl/cranendonk
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DOOR ERIKA LEVERING, COMMUNICATIEMEDEWERKER

DELEN ›  IMPRESSIE
DOOR OFELIA

Leven in een ander Licht
Zo’n twee jaar geleden was ik op zoek naar een werkplek waar ik 
mijn talenten kon gebruiken en tegelijkertijd de Heere kon dienen. Ik 
bad vaak tot de Heere en vroeg steeds om Zijn leiding hierin. Na een 
maand kwam er plots een telefoontje met de vraag of ik wilde werken 
in het opvangcentrum Bahay Silungan. Ik heb toen geen moment 
getwijfeld. Nu ik hier werk, voel ik dat de Heere mijn gebeden heeft 
verhoord. Hij heeft mij nieuw werk geschonken in het Koninkrijk van 
God. 

Inmiddels werk ik al een jaar en negen maanden voor Bahay Silungan. 
Mijn werk heeft ervoor gezorgd dat ik het leven in een ander Licht zie. 
24 uur per dag, 7 dagen per week met de kinderen samen zijn, is zwaar. 
Het is moeilijk om de verschillende verhalen van misbruik en uitbuiting 
te horen en passende hulpverlening te bieden, want elk kind groeit 
op in verschillende omstandigheden en binnen families met eigen 
problemen. Hiermee omgaan heeft zowel emotioneel als mentaal grote 
impact op mij persoonlijk, maar ik weet dat God bij mij is. Door de ver-
anderingen die ik zie in het leven van de kinderen, blijf ik doorgaan. De 
kinderen hebben soms driftbuien, maar ik weet ook op zo’n moment: 
alles wat ze nu nodig hebben is begrip en liefde. Ik ben bereid om daar 
mijn tijd en energie aan te wijden. Elke dag opnieuw.

Het werk draait niet alleen om de kinderen; het heeft me ook veel over 
mijzelf geleerd. Ik heb bijvoorbeeld nieuwe inzichten gekregen over 
mijn eigen opvoeding en ontwikkeling. Het werk laat mij zien waarin 
ik als mens nog meer kan groeien, zodat ik ook weer beter voor de 
kinderen kan zorgen. Ik leer om trouw te zijn aan mijn emoties zonder 
destructief te zijn voor anderen. Dat komt goed van pas wanneer ik 
word geconfronteerd met moeilijk gedrag van de kinderen.

Ik heb gezien hoe het leven van een kind kan veranderen. Het is zo 
mooi om te zien hoe een verlegen meisje verandert in een levendig, 
vrolijk kind. Ze durft weer te dromen, 
dankzij de hulpverlening en het 
christelijk onderwijs van Bahay 
Silungan. De kinderen volgen nu 
een opleiding, terwijl ze vroeger 
zouden zijn gestopt met school. Het 
geeft voldoening en vreugde om bij 
te dragen aan een beter leven en 
een hoopvolle toekomst voor deze 
kinderen!

De auteur is hulpverlener in Bahay 
Silungan

Ofelia

Het opvangcentrum Bahay Silungan 
bevindt zich op een uurtje rijden vanaf 
Manilla, de hoofdstad van de Filipij-
nen. In het centrum wonen 17 meisjes 
tussen de 5 en 15 jaar. Overdag gaan 
de meisjes naar een school in de buurt, 
maar daarnaast ontvangen ze ook fy-
sieke en psychologische hulpverlening. 

LIEFDE EN TOEWIJDING
Medewerkers van onze partnerorga-
nisatie AMG bereiden de meisjes met 
veel liefde en toewijding voor op een 
nieuwe plek in de maatschappij. Die 
toewijding bleek nog eens extra toen 
het land vanwege de coronapandemie 
in lockdown ging. Medewerkers ver-
trokken niet naar huis, maar bleven in 
het opvangcentrum om dag en nacht bij 
de kinderen te zijn. De scholen waren 
dicht, maar de medewerkers organi-
seerden extra lessen en activiteiten 
voor de kinderen in het centrum.

LOCKDOWN: ONLINE MISBRUIK 
STIJGT
Tegelijkertijd waren er ook grote zor-
gen. Hector Arana (AMG Filipijnen) ver-
telt: ‘We begonnen dit jaar optimistisch, 
maar tijdens de lockdown zagen we 
online misbruik stijgen. In het voorjaar 
werden zeven broers en zussen bevrijd. 

Zij zouden allemaal bij ons opgevangen 
worden, maar door de pandemie liep de 
bouw van het jongenshuis vertraging 
op.’ Vanwege strenge wetgeving is het 

niet toegestaan om jongens en meisjes 
ouder dan 12 jaar onder hetzelfde dak 
op te vangen. ‘We konden de zeven 
kinderen dus helaas geen onderdak 
bieden.’ Gelukkig kon de bouw van het 
jongenshuis tijdens de maatregelen 
wel doorgaan. Inmiddels is het huis af 
en kunnen ook jongens opgevangen 
worden.

WERKEN AAN MAATSCHAPPELIJKE 
VERANDERING
In dit project richten we ons niet alleen 
op de slachtoffers van misbruik en uit-
buiting, maar juist ook op maatschap-
pelijke verandering. Ouders worden 
door omstandigheden gedwongen om 
op zoek te gaan naar een bron van in-
komsten. Ze zijn zich vaak niet bewust 
van de negatieve impact van het (on-
line) misbruik en de uitbuiting van hun 
kinderen. De kinderen worden uit huis 
gehaald en de ouders komen vaak in de 

‘We richten ons juist  
 ook op maatschappelijke  

 verandering.’  

VEILIGE HAVEN VOOR 
SLACHTOFFERS VAN 
MISBRUIK

Wilt u bijdragen aan een hoop-
volle toekomst voor kinderen 
en families die slachtoffer zijn 
van misbruik en uitbuiting? 

Een meisje werd door haar moeder verkocht aan de leider van een motorclub, die haar 
misbruikte. Een ander meisje is misbruikt door haar vader, broer en stiefvader. Het zijn 
slechts twee zinnen die het leed schetsen waar kinderen op de Filipijnen mee te maken 
krijgen. Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen is een groot probleem in het 
land. Sinds 2019 is Bahay Silungan een veilige haven voor de slachtoffers van dit misbruik.

gevangenis terecht. Een schrijnen-
de situatie. Om de bewustwording 
rond dit thema te vergroten, werkt 
AMG in een groot netwerk samen 
met andere organisaties. Via het 
Ministerie voor Sociale Zekerheid 
en Ontwikkeling is ook de regering 
hierbij betrokken. Alleen door met 
andere partijen samen te werken, 
kunnen we de cirkel van misbruik 
doorbreken. 

Lees meer over 
dit project: www.
woordendaad.nl/
bahay-silungan/

BAHAY SILUNGAN, DE FILIPIJNEN:

WERELDDELEN / DECEMBER 2020

http://www.woordendaad.nl/bahay-silungan/
http://www.woordendaad.nl/bahay-silungan/
http://www.woordendaad.nl/bahay-silungan/


13

ALS SPONSORING STOPT

Terugblik 
bakworkshop
Tijdens de campagne ‘Lekker duurzaam!’ in het kader van de Week 
van de Duurzaamheid heeft Tineke Baaij een verrukkelijke, duurzame 
mango-square gemaakt. Het volledige recept en het filmfragment 
van de digitale bakworkshop vind je terug op www.woordendaad.nl/
lekkerduurzaam. 

Tineke, woonachtig in Lisse, heeft van haar hobby haar werk gemaakt. 
Ze bakt op bestelling heerlijke squares: zoet, chewy, kruimelig, voor 
ieder wat wils! 

SPORT FOR OTHERS
Dit jaar is Sport for 
Others niet doorgegaan 
vanwege corona. Geluk-
kig kunnen we melden 
dat de voorbereidingen 
voor de editie van 2021 
al in volle gang zijn! 
Uiteraard houden we 
rekening met alle voor-
schriften. Ben jij in 2021 
van de partij? Beklim 
met ons de Col de la 

Croix-de-Fer op D.V. 11 september 
2021. Trotseer deze uitdagende 
berg in de Franse Alpen en haal 
sponsorgeld op voor schoon drink-
water in Senbatu Shalla (Ethiopië). 
Tip: twijfel niet te lang, want voor 
de eerste 50 aanmeldingen ligt een 
waardebon van 30 euro klaar van 
OutdoorXL Barendrecht!

MET OF ZONDER DIPLOMA DE TOEKOMST TEGEMOET

Ze was nog maar 12 jaar, ons sponsorkind. Op een dag kwam er een brief: haar ouders 
besloten dat ze na de vakantie niet terugkwam op school. Een laatste afscheidsbrief en dat 
was het dan. Wekenlang vroeg ik me af: wat heeft ze gehad aan onze steun? Is sponsoring 
alleen succesvol als een kind school afmaakt en een diploma heeft? 
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PRIKBORDDELEN DELEN

DOOR MARIËLLE KUIPER-WEERHEIM, MARKETEERVOLG ONS OP 
SOCIAL MEDIA! 

Jan den Oudsten
Werelddelen-lezer en bijna 40 jaar vrijwilliger
Van iedere sponsor en van ieder sponsorkind stond een 
kaart in de kaartenbak. Die gegevens moesten gedigitali-
seerd worden. Gerda, de vrouw van Jan den Oudsten, 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. 
‘Als vrijwilliger ben ik de hele wereld over gereisd,’ 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 programmatuur zelf, later werd dat deel uitbe-

steed.’ Bij Woord en Daad is Jan nu vooral betrokken bij het 
ICT-systeem waarmee partnerorganisaties hun sponsorad-
ministratie bijhouden. 
Jan en Gerda hebben in het bijzonder een band met Colom-
bia. ‘We hebben diverse kinderen gesponsord. Het levens-
verhaal van veel Colombiaanse kinderen is een belangrijke 
motivatie om sponsorkinderen te blijven steunen. Het zijn 
vaak heftige verhalen,’ vertelt Jan. 

Kijk voor meer info op  
www.sportforothers.com

Studenten van de kappersopleiding 

uit het Job Booster-programma.

Lees het hele interview met Jan op 
www.woordendaad.nl/jandenoudsten.
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Kijk voor meer info op www.thesquarefactory.nl: 
100 procent garantie op een smakelijk, origineel cadeautje.

MIJNWD IS VERNIEUWD!
MijnWoordenDaad is hét online platform om verbonden te blijven met uw 
sponsorkind. Via MijnWD vindt u alle post van uw sponsorkind(eren) en verstuurt 
u makkelijk een brief of kaartje. Vanaf nu kunt u hier ook inspirerende verhalen, 
nieuwsberichten en persoonlijke updates van uw sponsorkind lezen.

Ga naar woordendaad.nl/mijnwd
en log in!

WIE ZIJN ONZE LEZERS?

http://www.woordendaad.nl/lekkerduurzaam
http://www.woordendaad.nl/lekkerduurzaam
http://www.woordendaad.nl/jandenoudsten
http://www.thesquarefactory.nl
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een vervolgstudie doet, zij het soms aan zeer goed-
kope, openbare instellingen. Van de overige 25% 
gaat het merendeel werken. We zien echt maar een 
heel klein percentage dat geen studie doet en geen 
baan heeft na diplomering.’

BAANKANSEN EN COVID-19
Een vervolgopleiding of direct op zoek naar een 
baan: uiteindelijk komen de afgestudeerde jongeren 
op de arbeidsmarkt terecht. En dat is uitdagend. 
Liliana: ‘COVID-19 zorgt voor grote veranderingen 
en uitdagingen, vooral voor de meest kwetsbare 
bevolking. De economie heeft een flinke knauw 
gekregen en de werkloosheid is flink gestegen.’

WERK EN OPLEIDING
Om jongeren te ondersteunen op de arbeidsmarkt 
heeft Woord en Daad het Werk en Opleiding-
programma. Het programma biedt vakopleidingen in 
groeisectoren. Daarnaast heeft Werk en Opleiding 
een breed netwerk voor arbeidsbemiddeling en 
coaching. Lifeskills en christelijke vorming zijn be-
langrijke onderdelen. Het is onze ambitie dat in drie 
jaar tijd 15.000 Colombiaanse jongeren een baan 
vinden. Deze ambitie blijft, ondanks de coronacrisis.

DELEN = VERMENIGVULDIGEN
Binnen het sponsor- en het Werk en Opleiding-
programma hebben christelijke normen en waar-
den een belangrijke plaats. Kinderen en jongeren 
worden gestimuleerd hun talenten te benutten en 

zich in te zetten voor de maatschappij, bijvoorbeeld 
door vrijwilligerswerk. Delen = vermenigvuldigen, is 
het idee. Werkt dat in de praktijk?  

De verhalen zijn er. Cijfers ook, maar helaas niet 
compleet. Van ongeveer de helft van de kinderen 
uit het sponsorprogramma in Colombia zijn er cij-
fers bekend: van hen draagt 98% op een of andere 
manier zijn/haar steentje bij. Een van hen is Lina 
Florez (zie kader). 

Het verhaal van Lina heeft de afloop die je voor elk 
sponsorkind wenst. De realiteit is soms echter an-
ders. Toch weet Woord en Daad zich geroepen om 
in een gebroken wereld te streven naar tekenen van 
Gods komend Koninkrijk. En die tekenen worden 
dan soms ‘zomaar’ zichtbaar in het leven van een 
jongere als Lina.

Bijna 30.000 kinderen in 11 
verschillende landen worden er 
vanuit Nederland via Woord en 
Daad gesponsord. Jaarlijks verlaten 
talloze kinderen de school met 
een diploma. Elk jaar zijn er helaas ook kinderen 
die de school voortijdig verlaten om uiteenlopende 
redenen. In beide gevallen stopt sponsoring vanuit 
Nederland. Hoe vergaat het sponsorkinderen eigen-
lijk als sponsoring stopt?

ONTMOETING
Hoewel het al meer dan tien jaar geleden is, herin-
ner ik het me nog als de dag van gisteren. Tijdens 

mijn werk voor Woord en Daad 
kreeg ik de mogelijkheid op reis te 
gaan naar het land van mijn spon-
sorkind. Uiteindelijk ontmoette ik 
haar drie keer. Onvergetelijk! We 

stuurden over en weer post en ze had een vaste 
plaats in ons gebed. Totdat de bewuste brief kwam. 
De sponsoring stopte. We hadden haar zo graag 
willen sponsoren totdat ze haar diploma had. Was 
onze steun voor niets geweest?

TOCH ONDERWIJS
Om een antwoord te vinden op die vraag gaan we 
naar Colombia. In 2019 verliet 26% van de kinderen 
daar voortijdig het sponsorprogramma. 
Liliana Giraldo is werkzaam bij Conviventia, partner 
van Woord en Daad in Colombia. Ze vertelt: ‘Kin-
deren en jongeren die de opleiding verlaten, gaan 
doorgaans naar andere, voornamelijk openbare 
scholen. Vanwege het geweld en de lage werkgele-
genheid verhuizen families regelmatig. Na verhui-
zing wonen ze te ver bij onze projecten vandaan. 
Over het algemeen zien we dat de meesten op een 
andere manier toch onderwijs krijgen. Sommigen 
keren na een tijd zelfs terug naar onze school om-
dat ze de christelijke normen en waarden missen.’

Dat geeft, tien jaar na dato, hoop voor ons spon-
sorkind. Misschien heeft ze alsnog een diploma 
behaald. Inmiddels moet ze een volwassen vrouw 
zijn. Ik hoop dat ze een baan heeft; maar vooral dat 
ze zich de lessen over God en de Bijbel herinnert. 
En misschien doorgeeft aan haar kinderen.

700 DIPLOMA’S
Staat een diploma garant voor een hoopvolle 
toekomst? In 2019 behaalden ruim 700 jongeren in 
Colombia een diploma via het sponsorprogramma. 
Hoe vergaat het hen nu de pandemie de wereld nog 
steeds in haar greep houdt?
Liliana: ‘We zien dat zeker 75% van deze jongeren 

Bakkerijstudenten van 

het Werk en Opleiding-

programma in Colombia.

Binnen het 
sponsorprogramma 

hebben christelijke 

waarden en normen een 

belangrijke plaats.

Liliana Giraldo 
van Conviventia.

‘Kinderen en jongeren 
 worden gestimuleerd om hun 

 talenten te benutten.’  

Van sponsorkind tot juf
Lina Florez (26) uit Colombia kwam als kleuter in het 
sponsorprogramma en studeerde in 2018 af als lerares. Al 
die jaren werd ze gesponsord vanuit Nederland. Nu is ze 
leerkracht op een van de scholen van Conviventia en begeleidt 
ze kinderen die veelal uit een onveilige gezinssituatie komen. 
Daarnaast is ze zondagsschooljuf in haar kerk. Liliana over 
Lina: ‘Lina dient op school en in haar kerk. Ze is trouw aan God 
en aan de principes die ze vroeger leerde op school.’

Lees het hele verhaal van Lina op 
www.woordendaad.nl/lina.
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De zeventienjarige Hanna is net klaar met de middelbare school 
en begonnen aan haar studie Toegepaste Psychologie in Dord-
recht. Ze heeft twee zusjes en een broertje en houdt van mu-
ziek,  gedichten en spreuken, haken en tijd met haar vrienden.

HOE KIJK JIJ TERUG OP HET JAAR 2020?
2020 was voor mij een heel bijzonder jaar met een onverwach-
te 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. 

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, JV-
weekend en andere kerkelijke activiteiten gingen niet meer 
door. Daardoor vielen sociale contacten voor een groot deel 
weg. 
Ook mochten we niet naar de kerk, dat heb ik gemist. We kon-
den gelukkig wel thuis live de kerkdienst volgen, maar ik miste 
toch een stuk verbondenheid. 

IN DE MEDIA VERSCHENEN BERICHTEN DAT VEEL MENSEN 
ZICH DOOR DE CORONACRISIS EENZAMER ZIJN GAAN 
VOELEN. KUN JE JE DAT 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.

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.

WOORD EN DAAD WERKT VEEL IN LANDEN WAAR HET 
LEVEN DOOR ARMOEDE AL NIET EENVOUDIG WAS. NU 
IS DAAR OOK DE PANDEMIE BIJGEKOMEN. 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 HEERE nu is Degene, Die voor uw 
aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch 
u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.' (Deut. 31:8) Houd vol!

De veertienjarige Sarai Abigail woont samen met haar ouders 
en oma in La Verbena, Guatemala, op zo’n 10 minuten afstand 
van haar school: Rayo de Luz. Haar vader bezorgt Chinese pro-
ducten in de wijk, haar moeder en oma runnen het huishouden.

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 onze familieleden niet meer bezoeken. Dat was 
zwaar. Ik ga graag naar school en ik houd van mijn familie. Hen 
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 
organiseren 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 ons als familie, en ook de mensen om ons 
heen, noodgedwongen 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 leerkrachten 
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.

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 bijvoor-
beeld in het huishouden hielp. Daarnaast heb ik geleerd om 
hygiëne en bescherming serieus te nemen. Ook al is het soms 
best duur en ook onhandig zo’n mondkapje. Maar bescher-
ming is zoveel belangrijker!

DICHTBIJVER WEG

NAAM: HANNA NAGTEGAAL (17)

WOONT IN DIRKSLAND, NEDERLAND

  DUBBELINTERVIEW 
HOE KIJK JIJ TERUG OP 2020?

NAAM: SARAI ABIGAIL SOLÍS AJPI (14)WOONT IN LA VERBENA, GUATEMALA

Het jaar 2020 was voor iedereen, hier in Nederland maar ook ver weg, een vreemd 
jaar. Twee meiden vertellen hoe corona hun dagelijks leven veranderde en wat ze 

in die periode geleerd hebben. Ook al leven Sarai Abigail Solís Ajpi (Guatemala) 
en Hanna Nagtegaal (Nederland) duizenden kilometers uit elkaar: er zijn vooral 

overeenkomsten wat deze periode met hen heeft gedaan.
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'ZORG VOOR DE 
NAASTE ONDERDEEL 
VAN LEVEN MET GOD'

DICHTBIJ

In 2009 trad ds. C. Westerink aan als voorzitter van – destijds nog – het bestuur van 
Woord en Daad. Inmiddels zitten zijn drie termijnen als voorzitter van de raad van 
toezicht er bijna op, dus neemt hij binnenkort afscheid. We zochten ds. Westerink op 
en vroegen hem naar zijn ervaringen. ‘Juist in moeilijke omstandigheden kunnen we 
laten zien dat we niet komen in de naam van een karige God.’
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wel? Iemand zei ooit tegen me dat in deze tekst de streep 
vooral onder het ‘allen’ moet staan. Het gaat niet om gelovi-
gen in een uitzonderingspositie. Daar kan ik me in vinden.
Ook in het Oude Testament en andere delen van het Nieuwe 
Testament worden we opgeroepen om oog te hebben voor 
elkaar. Treffend vind ik ook dat Johannes in zijn eerste brief 
de gemeente op het hart drukt verband te leggen tussen de 
nood die er is en de middelen die zij hebben. Als je dat niet 
doet, schrijft Johannes, hoe blijft de liefde Gods in ons? 

In dit licht vind ik het mooi dat Woord en Daad echt een 
achterbanorganisatie is. Als je het vanuit de geestelijke kant 
van het werk ziet, namelijk iets zichtbaar te maken van het 
komend Koninkrijk, dan is het nodig dat het werk door gebed 
gedragen wordt. 

WAT IS WAT U BETREFT DE JUISTE VERHOUDING 
TUSSEN WOORD EN DAAD?
Ik vind het belangrijk dat we ons er nadrukkelijk van bewust 
zijn dat het Woord altijd voorop staat. Daarom werken we 
waar mogelijk samen met christelijke partnerorganisaties 
– opdat zij in de nood waarin zij staan, ook met het Woord 
kunnen staan. Daarna mag de daad het Woord onderstrepen. 
Dat is wel de Bijbelse volgorde; anders spreken onze daden 
onvoldoende. ‘Opdat zij door uw heilige wandel gewonnen 
worden...’

WAT KUNNEN WE LEREN VAN MEDEGELOVIGEN 
WERELDWIJD? 
Ontmoetingen met christenen in onze projectlanden heb ik 
vaak ervaren als een kritische spiegel: zijn we in onze  

comfortabele levens geen tamme christenen geworden? 
Soms vraag ik me af wat er hier van het geloof overblijft als er 
eens écht in geblazen wordt. Toen ik op de Filipijnen was kort 
na de orkaan – hoe fundamenteel het leven dan bedreigd is...  
Vaak zijn christenen in deze landen ervan doordrongen dat  
ze éérst het Koninkrijk moeten zoeken. En tot hun verwon-
dering ontdekken ze dan dat de Heere ook voor het dagelijks 
leven zorgt.

Ik denk aan een indrukwekkende ervaring in Haïti, een jaar 
na de grote aardbeving. Overal was het nog een puinhoop, 
de armoede sloeg je van alle kanten tegemoet. Op zondag-
morgen kwamen uit alle mogelijke hoeken van Port-au-Prince 
prachtig geklede mensen om naar de kerkdienst gaan. Het 
beste wat mensen in huis hebben komt op zondag tevoor-
schijn, omdat ze naar het huis van de Heere gaan. Als mensen 
zo vol zijn van het werk van God laat ik het graag aan de 
Heilige Geest over om het verder op zijn plek te brengen, 
voor zover dat nog niet gebeurd is.

DENKT U DAT KERKEN IN NEDERLAND VOLDOENDE 
VAN DE NOOD WERELDWIJD DOORDRONGEN ZIJN? 
De achterban van Woord en Daad is een bewijs dat christe-
lijke kringen oog hebben voor noden elders op de wereld. An-
derzijds: als het beste niet goed genoeg is, is er nog wel een 
wereld te winnen. De nood wereldwijd moet in de gemeente 
en in de prediking een plek vinden, zonder tot activisme te 
vervallen. Binnen de kerk kun je mensen bij uitstek helpen 
het verband te zien tussen de nood die er is en de hulp die ze 
kunnen bieden. Dat is een onderdeel van het leven met God, 
van het leesbare brieven zijn.

WELKE HERINNERINGEN BLIJVEN U BIJ?
In Haïti, waar ik projecten had bezocht, zag ik een kind in het 
water van de goot spelen met een plastic fles. Wij wasten 
onze handen stuk omdat er cholera was. Het schoot door me 
heen: dat kind kan er morgen niet meer zijn als het vandaag 
zijn duim in zijn mond steekt. Ergens anders ontmoetten 
we jonge meiden die in intense duisternis in een bordeel 
werkten. In een dergelijke setting iets van de nood te lenigen, 
in het licht van het Evangelie, dat is aangrijpend en bemoe-
digend tegelijk. Juist daar kunnen we laten zien dat we niet 
komen in de naam van een karige God, maar namens een 
God Die over alles te beschikken heeft en van Wie ook alles 
te verwachten valt.

WILT U IETS ZEGGEN TEGEN DE ACHTERBAN VAN 
WOORD EN DAAD? 
Ik ben wel eens heel erg geraakt door een regel uit wat wel-
iswaar geen psalm is, maar wel een mooi lied, ‘Roept uit aan 
alle stranden’: ‘Dat al wat arm is wete dat daar een Heiland 
is’. Dat mag je wel opschrijven als de wens en bede van de 
scheidend voorzitter van de raad van toezicht.’  

DOOR MARLIES MORET-VERWOERD, HOOFDREDACTEUR

INTERVIEW MET SCHEIDEND VOORZITTER DS. C. WESTERINK:

‘Ik ben erg dankbaar voor de rol die ik als voorzitter mocht 
vervullen, maar toezicht houden is nadrukkelijk een proces 
dat je samen doet – vanuit de in de raad bij elkaar ko-
mende competenties. Wat het besturen van een dergelijke 
organisatie vergt van het bestuur en de toezichthouders, is 
zeker lastiger gebleken dan ik vooraf dacht. Het is en blijft 
complex, maar ook heel boeiend.’

VANUIT WELKE OVERTUIGING DEED U DIT WERK?
Ik heb altijd de behoefte gehad om breder te kijken dan 

naar alleen wat er in de gemeente speelde.  Op verschil-
lende plekken heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan. Dat 
bestuurlijk leidinggeven, daar geniet ik wel een beetje van. 
Woord en Daad kwam destijds naar me toe als een roeping. 

KUNT U IETS ZEGGEN OVER DE BIJBELSE OPDRACHT 
OM NAAR DE ARMSTEN OM TE ZIEN?
Over de welbekende tekst: ‘Laat ons goed doen aan allen, 
maar meest aan de huisgenoten des geloofs’ heb ik wel 
eens kritische vragen gehad. Doen we zonder onderscheid 
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‘Het schoot door me heen: 
dat kind kan er morgen niet 
meer zijn als het vandaag zijn 

duim in zijn mond steekt.’  

In Bel air, een 
onderwijsproject in Haïti.



21

Het was fijn om half augustus of september weer op 
school te starten, toch? Wat een rare weken waren 
dat, vanaf half maart tot begin mei dit jaar, toen 
iedereen verplicht thuis was. De eerste dagen vond 
je het misschien nog wel leuk. Maar als je alleen 
je thuiswerk moet maken, je vrienden veel minder 
ziet en niet makkelijk een gezellig kletspraatje met 
je juf of meester kunt maken, gaat de lol van al die 
‘vrijheid’ er wel gauw af. En misschien heb je wel 
meegemaakt dat iemand uit jouw omgeving heel ziek 
is geworden of zijn er zelfs mensen van wie je veel 
houdt gestorven. Erg heftig is dat en daar kun je nog 
lang veel verdriet van hebben! 

Niet alleen in Nederland is er de COVID-19-crisis, 
maar wereldwijd zijn er enorme problemen door dit 
coronavirus. Ook in de landen waar Woord en Daad 
werkt hebben mensen te maken met deze ziekte. 

Veel mensen hebben honger omdat er geen werk 
meer is. 

En waar Nederlandse scholen inmiddels weer zoveel 
mogelijk open zijn, is dat lang nog niet overal het 
geval. In Colombia was er zes maanden lang een 
lockdown-periode, waarna de scholen in ieder geval 
nog tot eind december gesloten zullen zijn. Kinderen 
krijgen dus al maanden thuisonderwijs! De leraren 
hebben contact via de mail en telefonisch omdat 
leerlingen niet thuis bezocht mogen worden. Een 
hele zorg, dat snap je! Bid je mee voor het 
onderwijs en de veiligheid van de leerlingen 
en leraren in onder andere Colombia? 

DOOR DE REDACTIEDOOR JANNEKE WITZIER-WEMMERS, SCHOLENVOORLICHTER
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  Ha jongens en meiden,  

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 
derde kwartaal 
2020

Puzzel
Ook thuis heb je allerlei schoolmaterialen 
nodig om je thuiswerk goed te kunnen maken. 
In deze sudokupuzzel staan verschillende 
schoolmaterialen. Teken of schrijf de juiste 
schoolmaterialen in de vakjes. Ieder ding mag 
één keer per rij of kolom voorkomen. 

Maak een foto van je oplossing of scan deze puz-
zel en stuur deze voor 31 januari 2021 op naar 
kids@woordendaad.nl. Vermeld hierbij altijd je 
naam, adres, woonplaats en leeftijd. Succes! 

Verkoop zelfgemaak-
te kaarten

Ana Sofia 
Stuij (14) 
uit Alblas-
serdam heeft 
met het 
verkopen van 
zelfgemaakte 
kaarten het 
mooie bedrag 
van €110,85 
bij elkaar gekregen. Omdat Ana 
Sofia geboren is in Bogota te 
Colombia wil ze graag dat het 
geld besteed wordt aan het 
project Werk en Opleiding in 
Bogota. Heel hartelijk bedankt 
Sofia! Mooi dat je geld hebt 
ingezameld voor jongeren in het 
land waar je geboren bent. 

Presentaties in Nieuwpoort

Op dinsdag 8 september vonden, na 
de lange periode van presentatie-stilte 
vanwege corona, de eerste presentaties 
plaats. Wat fijn om weer welkom te zijn in 
de school! De leerlingen en leerkrachten 
van de Eben-Haëzerschool in Nieuwpoort 
wilden graag meer informatie over Hope 
for Justice, ons project in Ethiopië dat 
zich richt op de opvang van straatkin-
deren. De leerlingen kregen na afloop 
een kluskaart mee naar huis en zijn druk 
bezig om geld bijeen te brengen voor de 
straatkinderen in Ethiopië. Deze actie 
heeft het mooie bedrag van 665,80 euro 
opgebracht. Super!

Goede Doelen 
Dag Zegveld

Elk jaar wordt in Zegveld de 
Goede Doelen Dag geor-
ganiseerd waarvan de op-
brengst bestemd is voor on-
der andere Woord en Daad 
(comité Woerden). Vanwege 
corona werd het evenement 
dit jaar in september in 
alternatieve vorm georgani-
seerd: een fietspuzzeltocht 
langs diverse kramen door 
heel Zegveld. De tocht werd 
een groot succes!

Groetjes Janneke Witzier

WERELDDELEN / DECEMBER 2020

PROGRAMMA BEDRAG
Beleidsbeïnvloeding en 
bewustwording  177.247 

Bangladesh  770 
Nederland  176.478 
Duurzaam Water  861.266 
Algemeen  4.213 
Bangladesh  109.125 
Benin  65.225 
Burkina Faso  376.941 
Ethiopië  273.023 
Guatemala  59 
Haïti  663 
India  2.988 
Oeganda  28.982 
Zambia  45 
Huizenbouw  14.618 
Bangladesh  14.618 
Inclusieve Agribusiness  836.667 
Algemeen  -381 
Benin  163.468 
Burkina Faso  50.843 
Ethiopië  45.000 
Guatemala  77.250 
Mozambique  215 
Oeganda  261.405 
Sierra Leone  238.456 
Tsjaad  397 
Zuid-Afrika  15 
Nalatenschappen  419.982 
Algemeen  419.982 

Noodhulp en Weerbaarheid  1.058.883 
Algemeen  248.770 
Burkina Faso  43.472 
de Filipijnen  2.766 
Ethiopië  250.045 
Indonesië  1.907 
Irak  425 
Jemen  4.629 
Libanon  338.795 
Mozambique  154.211 
Nepal  90 
Sierra Leone  585 
Sri Lanka  150 
Zuid-Soedan  13.038 
Onderwijs  9.132.666 
Algemeen  215.712 
Bangladesh  222.056 
Benin  226.541 
Burkina Faso  1.147.040 
Colombia  658.774 
de Filipijnen  933.559 
Ethiopië  1.199.467 
Guatemala  1.558.087 
Haïti  1.818.656 
India  691.336 
Nepal  46.500 
Nicaragua  210 
Sierra Leone  390.713 
Tsjaad  24.014 
Overige inkomsten  1.095.302 
Algemeen  1.073.043 

Bangladesh  80 
Benin  30 

Burkina Faso  1.236 

Colombia  740 
de Filipijnen  127 
Ethiopië  5.817 
Guatemala  748 
Haïti  12.822 
India  98 
Libanon  250 
Nederland  130 
Tsjaad  150 
Zambia  31 
Vakonderwijs, Job Booster 
& Migratie  1.176.769 

Algemeen  4.608 
Bangladesh  51.939 
Benin  20.108 
Burkina Faso  220.004 
Colombia  16.655 
de Filipijnen  34.078 
Ethiopië  468.906 
India  73.451 
Mozambique  40.000 
Sierra Leone  300 
Sri Lanka  113.127 
Tsjaad  119.335 
Zuid-Afrika  14.258 
EINDTOTAAL  14.773.400 

Nieuwsgierig geworden naar nog veel meer verhalen 
over Colombia? Kijk, luister en doe mee D.V. zaterdag 
30 januari tussen 19:15-19:45 uur tijdens ons online 
kinderprogramma van de Woord en Daad Werelddag 
via www.woordendaad.nl/werelddag.

mailto:kids@woordendaad.nl
http://www.woordendaad.nl/werelddag


DOOR HENRIËT ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER

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. 

De Dr. M. Lutherschool op 
Urk steunt vijf sponsor-
kinderen. Een bijzondere 
prestatie, zeker in deze tijd. 
De coronapandemie creëert 
veel onzekerheid, maar 
brengt mensen ook dichter 
bij elkaar. Marja Kaptein: 
‘We voelen ons nu meer ver-
bonden met onze sponsor-
kinderen en hun gezinnen.’

Marja Kaptein-Baak (43) woont op Urk 
en noemt zichzelf een ‘bezige bij’. ‘Ik ben 
gelukkig getrouwd en gezegend met zes 
kinderen in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. 
Naast dat ik fulltime moeder ben, doe 
ik vrijwilligerswerk in school en kerk. Zo 
ben ik iedere dinsdag in de te schoolbi-
bliotheek vinden,’ vertelt ze. Toen kwam 
de coronacrisis. 

VERBONDEN
‘Je zoekt naar mogelijkheden om de 
gewone dingen op een andere manier 
in te vullen. Wij mensen denken alles te 
beheersen, maar we hebben gezien dat 
opeens alles anders kan worden,’ ver-
volgt ze. ‘We moeten leren dat we in alle 
dingen, op ieder moment van de dag, in 
blijdschap en verdriet afhankelijk zijn van 
de Heere en op Hem mogen vertrouwen.’ 

Er zijn veel dingen waar ze dankbaar 
voor is. ‘Je bent meer op elkaar aange-
wezen en dat is goed. En ondanks dat 
kerkdeuren dicht gingen ben ik dankbaar 
voor de mogelijkheden die we tegen-
woordig hebben. Omdat we allemaal met 
dezelfde coronacrisis te maken hebben 
voelen we ons nu ook meer verbon-
den met onze sponsorkinderen en hun 
gezinnen. Normaal zijn er de verschillen 
tussen rijk en arm en treffen hongersno-
den, droogte en natuurrampen meestal 
de ontwikkelingslanden. Deze crisis treft 
ons allemaal.’

DICHTBIJ
‘Wij steunen als school vijf sponsorkin-
deren uit drie verschillende landen,’ legt 
vrijwilliger Marja uit. ‘Toen de leerlin-

gen thuis zaten heb ik een nieuwsbrief 
verstuurd waarin ik vertelde over onze 
sponsorkinderen die ook door de coron-
acrisis thuis moesten blijven, omdat alles 
in hun land gesloten was. Ook deden we 
een brief op de post om onze sponsor-
kinderen te bemoedigen.’ 

Ze doet haar best om de sponsorkin-
deren dichtbij te brengen. ‘Op de gang 
hangt een mooi prikbord van een wereld-
kaart met alle foto’s van de sponsorkin-
deren en in iedere klas staat een fotolijst. 
Elke maandag nemen de kinderen zen-
dingsgeld mee. Ook maak ik regelmatig 
een nieuwsbrief. Toen scholenvoorlichter 
Ineke Brand bij ons op school vertelde 

over haar ontmoeting met één van onze 
sponsorkinderen in Guatemala, kwam 
het wel heel dichtbij. Mooi is het als ik op 
school kom en er dan opeens een meisje 
naar me toe komt met een gevuld spaar-
potje en zegt: ‘Hier juf, voor de arme 
kinderen’. Op deze manier zien we dat 
het sponsoren van een kind onze (school)
kinderen raakt.’

‘Het gebed is het krachtigste wapen in 
deze moeilijke en onzekere tijd,’ besluit 
ze. ‘We blijven voor onze sponsorkinde-
ren bidden, voor het werk van Woord 
en Daad en voor alle hulp die geboden 
wordt wereldwijd.’

EEN VAN DE...
betrokken scholen

‘We zien dat het 
 sponsoren van een kind  

 de leerlingen raakt.’  

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.

WOORD EN DAAD
Postbus 560, 4200 AN Gorinchem
Spijksedijk 16E, 4207 GN Gorinchem
Tel. 0183-611800
Fax 0183-611808
info@woordendaad.nl 
www.woordendaad.nl

RAAD VAN BESTUUR
Rina Molenaar MSc

RAAD VAN TOEZICHT 
Voorzitter
Ds. C. Westerink, Nijkerk
Secretaris
P.W. Nobel RA, Zwijndrecht
Mr. M.A. Overbeeke-Boer, Dordrecht
Ing. C. van Burg, Spui (gemeente Terneuzen)
G.V. den Hartog, Ochten
Ing. B. Jaspers Faijer, Rouveen
Dr. R. Toes, Oud-Beijerland

REDACTIE VAN DIT NUMMER
Janita Kranendonk-de Vries, Jacoline de Kruijf-Paul (eindredacteur), 
Rudolf Mulderij, Erika Levering, Marlies Moret-Verwoerd (hoofd-
redacteur), Henriët Roseboom. Ook werkten mee: Ard Brandwijk 
(corrector), Ria Boerhout (extern meelezer), Mettie de Braal (extern 
meelezer), Mariëlle Kuiper-Weerheim, Rina Molenaar, Janneke 
Witzier-Wemmers.

FOTO’S IN DIT NUMMER
Marien Bergsma, Maarten Boersema, Huibert van den Bos, Sjaak 
Verboom, Woord en Daad

BANKIERS
IBAN NL64 RABO 0385 4870 88
IBAN NL67 ABNA 0509 8115 66
t.n.v. Woord en Daad, Gorinchem

Woord en Daad is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
RSIN-nummer 004275871

GIFTEN/ONTVANGSTBEVESTIGING
Om kosten te besparen zenden we geen ontvangstbevestigingen 
voor giften met een bedrag lager dan € 1.000,-. Wilt u toch een ont-
vangstbevestiging, vermeld dit dan duidelijk op uw overschrijving.
Bent u ondernemer en wilt u bijdragen aan het werk van Woord en 
Daad? Kijk op www.woordendaad.nl/ondernemers.
Doelbestedingsratio 2018: 94,65%

Voor testamentaire beschikkingen luidt ons adres: Stichting Woord 
en Daad, gevestigd te Gorinchem.
Onze stichting is ingeschreven onder nummer 41118168, bij de 
Kamer van Koophandel te Utrecht en staat onder controle van een 
registeraccountant.

GRAFISCHE VERZORGING
BladenMakers, Nijkerk

DRUK
Drukkerij De Groot 
Dit magazine is gedrukt op FSC®-gecertificeerd papier.

OPLAGE
72.000 exemplaren

OVERNAME ARTIKELEN
Overname van artikelen is prima! Graag bronvermelding van tekst 
en beeld. ISSN 1871-9570

Bent u er ook bij? Geef u nu op via  www.woordendaad.nl/werelddag. En let op: door u aan te melden 
voor het event, maakt u kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,00 voor een Woord en Daad kringloopwinkel.

De kracht van 
verbinding

D.V. 30 JANUARI 2021

Online

Meld u nu aan voor de online Werelddag D.V. 30 januari 2021. 
Vanwege COVID-19 geen ontmoeting in de Midden Nederland Hallen 
in Barneveld, maar een ontmoeting online. Want dat verbinding 
en ontmoeting juist nu onmisbaar zijn, beseffen we niet alleen in 
Nederland. 

Luister naar verhalen uit Colombia, een land dat zwaar getroffen is door 
COVID-19. Het programma bevat verschillende interactieve momenten, 
om op die manier verbonden te zijn met u thuis.

COVID-19 in 
Colombia:  
Een rode vlag

In maart ging Colombia in een strikte 
lockdown vanwege COVID-19. Al na een 
paar dagen hadden mensen moeite voedsel 
op tafel te krijgen. Colombianen in nood 
hingen rode vlaggen uit ramen en deuren 
– de rode vlag werd een nationaal symbool 
voor honger. Elke dag horen we verhalen 
zoals dat van Lady Parra. Lady is een al-
leenstaande moeder die op straat kranten 
verkocht. Ze heeft geen inkomen meer en 
heeft geen idee hoe ze met haar kinderen 
moet overleven. Juist nu is het werk van 
Conviventia onmisbaar!

O.a. bijdragen door:
•   Missy Christie 

Directeur partnerorganisatie Conviventia
•   José Luis 

Voormalig sponsorkind en professioneel violist
•   Rina Molenaar 

Directeur-bestuurder Woord en Daad

Programma online Werelddag
19:15  Interactief en gezellig kinderprogramma  
20:00  Inspirerende sprekers met verhalen van kwets-

baarheid en hoop uit Colombia  
Colombiaanse en Nederlandse muziek 

mailto:info@cbb.nl


ACHTER DE FOTO

Julián

Dit is de 16-jarige Julián Laverde 
uit Colombia. Sinds kort volgt 
hij een opleiding tot bakker. ‘De 
cursussen helpen mij om in de 
toekomst zelf een bakkerij te 
openen en mijn eigen inkomen 
te verdienen. De docenten 
geven goed les en besteden 
ook aandacht aan het christe-
lijk geloof. Dit onderwijs drukt 
voor altijd een stempel op mijn 
leven!’
Via het sponsorprogramma 
volgen jongeren zoals Julián een 
opleiding die goed aansluit op 
de arbeidsmarkt. Sponsor een 
student via woordendaad.nl/ 
 sponsoreenstudent.

Foto: Conviventia, 
Colombia, 2020

Retouradres: Postbus 560 • 4200 AN Gorinchem


