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> WOORD
DOOR DS. W. HARINCK, UTRECHT

De zuchtende 
schepping
Want wij weten, dat het ganse schepsel 
te zamen zucht, en te zamen als in 
barensnood is tot nu toe.
ROMEINEN 8:22

Horen wij ook hoe de schepping zucht? Zuchten is geen 
aangenaam geluid. Waar gezucht wordt zijn zorgen, moei-
ten. Zuchten zoals een vrouw in barensnood doet, die 
haar kind met smart ter wereld brengt.
Het zuchten van een moeder bij de bevalling is ook vol 
van verlangen. Ze ziet uit naar de verlossing, naar het 
nieuwe leven dat geboren wordt. Zo hoort Paulus het 
zuchtend verlangen van de schepping.
Het is de barensnood van een schepping die zucht onder 
de	bittere	gevolgen	van	onze	zonden.
Er is wat gaande in de wereld. Zo veel tranen, zo veel 
onrecht, zo veel dood en verderf, zo veel…
Gods goede schepping zucht onder de gebrokenheid 
vanwege de zonde. En Gods kinderen zuchten met de 
schepping mee. 
God maakte ons koningen over Zijn schepping. Wat was 
het goed. Wat was de vrijheid heerlijk. Maar wij scheur-
den ons los van God en wilden zelf als God zijn. Door 
onze zonden is de aarde vervloekt en zucht de schepping. 
Hoort u de beschuldiging in dit zuchten? 

Maar het is geen wanhopig zuchten. Het is een hunkerend 
en verlangend zuchten naar de volkomen verlossing door 
Christus	Jezus.	Er	is	blijde	verwachting	door	het	zuchten	
heen. In Christus is er uitzicht op een nieuwe hemel en 
een	nieuwe	aarde.	Hij	heeft	de	dood	overwonnen.	Daar-
om beefde de aarde toen de steen werd afgewenteld en 
Hij triomferend over zonde en dood opstond uit het graf.
Reikhalzend ziet de zuchtende schepping uit naar de ver-
lossing. Dan zal er geen doodssnik meer worden gehoord. 
Dan gaan er geen gevaarlijke virussen meer rond. Dan 
bloeit	de	woestijn	als	een	roos.	Leeuw	en	lam	zullen	sa-
men gaan en een kind zal spelen bij het hol van een adder.
 ‘Er is zo veel te klagen, er is zo veel geween; en zo veel leed te 
dragen.’ Dragen we de lasten mee? Er is hoop!

›  VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

Een hoge opdracht

Er is blijde verwachting door 
 het zuchten heen. 

Klimaatverandering is het thema van dit nummer. Het 
woord	alleen	al	roept	bij	veel	mensen	reacties	en	emoties	
op. Terwijl de een de schouders ophaalt en klimaatver-
andering	afdoet	als	een	fabeltje,	kan	de	ander	fanatiek	
strijden	voor	een	duurzame	levensstijl	om	de	gevolgen	
voor het klimaat tegen te gaan en de ander al snel de maat 
nemen. 

Ik	merk	dat	ik	het	lastig	vind	om	bij	dit	soort	discussies	een	
wijs woord in te brengen. Niet omdat ik niet weet hoe ik 
erover denk. Wel omdat het gevoelig kan liggen en woor-
den soms verkeerd opgevat kunnen worden. Waarom dit 
thema op veel weerstand stuit houdt me nog steeds bezig, 
maar de afgelopen jaren heb ik ook erg veel geleerd. Juist 
van	mensen	die	me	vanuit	diverse	perspectieven	inzichten	
gaven. Van christenen over de hele wereld die hun verant-
woordelijkheid willen nemen en me vanuit liefde voor de 
schepping lieten zien hoe zij over dit thema nadachten. 

Verrassend genoeg voel ik de spanning over beeldvorming 
rond dit thema in Afrika helemaal niet. De afgelopen jaren 
bezocht ik diverse plekken in de Sahel. Gods schepping 
zucht daar. De ene keer was ik getuige van een openge-
scheurde aarde en leek de rode zandgrond onder mijn 
voeten te schreeuwen om regen. Een paar maanden later 
stond ik tot aan mijn enkels in de modder en vertelde 
een boer me hoe zijn oogst, ondanks het harde werken, 
mislukt was door de hevige regenval. Feit is dat we in de 
landen waar we werken zien dat klimaatverandering een 
grote	invloed	heeft	op	het	leven	van	de	allerarmsten.	Dat	
is	de	reden	dat	dit	thema	een	plaats	heeft	gekregen	in	ons	
beleid.

Geregeld las ik na zo’n dag Genesis 1 en kwam het prach-
tige	schilderij	van	Gods	schepping	in	woorden	tot	me.	Als	
ik de opdracht van God lees om de aarde die we toever-
trouwd kregen zorgvuldig te bewaren, dan verdampen alle 
discussies.

Want deze opdracht van onze Schepper komt ook naar mij 
toe, iedere dag opnieuw. En ik besef dat die opdracht, bij 
elke keuze die ik maak, een hoge opdracht is.

r.molenaar@woordendaad.nl
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‘Het zijn de kwetsbaren in de samenleving die hard 
geraakt	worden’.	We	horen	deze	woorden	tijdens	de	
coronapandemie vaak voorbij komen. Ze zijn in meerdere 
opzichten waar: een crisis raakt de kwetsbaren het hardst. Dat zien we nu niet 
voor het eerst. Neem de droogte in de hoorn van Afrika, of de overstromingen 
in Zuidoost-Azië. Het klimaat verandert wereldwijd en juist de allerarmsten 
voelen	dit	het	meest.	Hoe	ziet	dit	eruit	in	de	praktijk?	En	hoe	kunnen	we	
mensen weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatverandering? Voor 
antwoorden reizen we af naar Benin en de Filipijnen. 

WEERBAAR 
TEGEN KLIMAAT-
VERANDERING
TWEELUIK: BENIN EN DE FILIPIJNEN
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De Filipijnen liggen langs de tyfoongordel in de 
Stille Oceaan en kunnen jaarlijks rekenen op 
gemiddeld 20 tyfoons. Daarnaast is het land 
ook kwetsbaar voor aardbevingen en vulkaan-
uitbarstingen door zijn ligging aan de zoge-
heten ‘Pacific Ring of Fire’. Tsunami’s, storm-
vloeden, aardverschuivingen, overstromingen 
en droogte: de Filipijnen hebben het allemaal 
meegemaakt. Ook in 2020 was er sprake van 
natuurgeweld - vulkaan Taal barstte uit en de 
tyfonen Rolly en Vamco zorgden voor grote 
schade. Hector Arana van partnerorganisatie 
AMG Filipijnen: ‘We zijn opgegroeid met al 
deze rampen, maar we zien ze verergeren door 
de gevolgen van klimaatverandering.’ 

Noodhulp	is	de	ervaren	organisatie	AMG	
Filipijnen niet vreemd. Zo verleende ze in 
oktober 2020 in samenwerking met Woord 
en Daad noodhulp na tyfoon Vamco, die grote 
schade gaf, onder andere bij veel gezinnen van 
sponsorkinderen. Arana: ‘In de achterliggende 
jaren zijn gebieden die normaal gesproken 
niet	worden	getroffen	door	overstromingen	
tijdens	het	regenseizoen,	óók	geteisterd	door	

tyfonen, aardverschuivingen en overstromin-
gen.	Bijvoorbeeld	tijdens	tyfoon	Mangkhut	in	
2018, die aan land kwam in het noordooste-
lijke puntje van Luzon. Er werden plotselinge 
overstromingen gemeld in hoge gebieden, zoals 
in Mountain Province en Benguet. Daarnaast 
zien	we	moessonregens	die	heftiger	zijn	en	tot	
overstromingen en aardverschuivingen leiden. 
En we merken dat het regenseizoen als geheel 
onregelmatiger	wordt.’	

Zoveel rampen en tegenslag kunnen zorgen 
voor moedeloosheid: weggevaagde huizen, ver-
nietigde	oogst…	Hoe	gaat	AMG	Filipijnen	om	
met de opeenstapeling van oorzaak-gevolg van 
de klimaatveranderingen? Arana: ‘In november 
2013 trof supertyfoon Haiyan het land. Haiyan 
wordt beschouwd als één van de sterkste tyfo-
nen in de wereldgeschiedenis, waarbij duizen-
den mensen omkwamen, honderden werden 
vermist en gezinnen zonder levensonderhoud 
achterbleven. Met de lessen die zijn getrokken 
uit	de	reactie	op	Haiyan	en	op	de	effecten	van	
klimaatverandering zijn mensen beter bestand 
tegen	toekomstige	calamiteiten.	Naast	het	

De Filipijnen, land van stormen

Hector  
Arana
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Benin, land van extremen

feit dat er meer paraatheid is, hebben we trainingen 
gegeven over aanpassing aan klimaatverandering en 
alternatieve	mogelijkheden	voor	levensonderhoud.	

Een	voorbeeld:	in	Giporlos,	Eastern	Samar,	plantten	
we mangroven in kustgebieden en moedigden we de 
gemeenschappen aan om zelf ook bomen te planten.’

STERKER DAN DE STORM
Een ander voorbeeld van een weerbaarheidsproject 
op de Filipijnen is Dolores, dat gebouwd is in de jaren 
na	Haiyan.	Het	voormalige	dorp	‘Dolores’	was	tijdens	
de storm helemaal weggevaagd. Een paar kilometer 
verder	zetten	de	dorpelingen	met	AMG	een	nieuw	
Dolores neer, een dorp ‘sterker dan de storm’.  

Arana: ‘Recent zagen we weer dat de trainingen die 
we in dit dorp hebben gegeven hun vruchten afwer-
pen. Door de noordoostelijke moesson kwam er een 
overstroming in een deel van het gebied. We zagen 
dat de mensen voorbereid waren en wisten wat ze 
moesten doen. Wie moest waarschuwen, ging rond 
om mensen over de overstroming te vertellen en te 
zeggen	dat	ze	moesten	evacueren.	Anderen	troffen	
voorbereidingen	op	de	evacuatieplaats	en	zorgden	
voor boten, medicijnen en mogelijke noodhulp. Het 
stemt ons dankbaar om dat te zien: mensen zijn nu 
beter	voorbereid	en	veerkrachtiger	dan	voorheen.’

Lees meer over het dorp Dolores op: 
www.woordendaad.nl/dolores

‘Mensen zijn nu beter voorbereid en 
veerkrachtiger dan voorheen.’ 

Lourens van 
Bruchem

Maximin 
K. Djondo

Benin grenst aan de zuidkant aan de Golf van Gui-
nee. Deze eens zo mooie kuststrook verandert in 
een rap tempo vanwege kusterosie. In het binnen-
land mislukken oogsten door droogte of extreme 
regenval. Benin is een land van extremen. 

Droogte, overstromingen, late en zware regenval, 
harde	wind	en	overmatige	hitte	wisselen	elkaar	af.	
Daarnaast	is	ook	de	stijging	van	de	zeespiegel	voor	
Benin een verontrustende ontwikkeling. Er zijn al 
diverse	dorpen	verdwenen	door	het	stijgende	water.	
Mangrovebossen moeten de kust beschermen 
tijdens	overstromingen.	Helaas	verdwijnen	er	steeds	
meer mangrovebossen bij de kust en krijgen wind 
en water vrij spel. En dat merken de inwoners van 
Benin	maar	al	te	goed.	Klimaatverandering	heeft	
grote gevolgen voor de Beninse bevolking. 

WAT IS ER AAN DE HAND?
We vragen Maximin K. Djondo, directeur van part-
nerorganisatie	PasCib	en	namens	Benin	deelnemer	
aan het Benkadi-project (zie kader), wat er precies 
aan de hand is in Benin. Hij zegt: ‘Net als de meeste 
ontwikkelingslanden	heeft	Benin	te	lijden	onder	
ernstige	gevolgen	van	klimaatverandering,	zoals	een	

stijging	van	de	temperatuur,	minder	neerslag,	een	
korter	regenseizoen	en	ernstige	droogteperiodes.	
Bovendien is het kustgebied, net als het hele land, 
gevoelig voor overstromingen, die grote schade ver-
oorzaken. Verwacht wordt dat het zeeniveau langs 
de	West-Afrikaanse	kustlijn	sneller	zal	stijgen	dan	
het wereldwijde gemiddelde. Daardoor zal het land 
meer te maken krijgen met uitzonderlijke regenval, 
die het proces van kusterosie zal versnellen.’ 

GEVOLGEN VOOR DE LEEFOMGEVING
Waarom verandert de leefomgeving voor de inwo-
ners van Benin ten gevolge van klimaatverandering? 
Ook deze vraag leggen we aan Maximin Djondo 
voor. Hij vertelt dat Benin kwetsbaar is voor klimaat-
verandering. Djondo: ‘De lokale gemeenschappen in 
Benin	zijn	voor	hun	levensonderhoud	sterk	afhan-
kelijk van natuurlijke hulpbronnen. De meesten van 
hen zijn boeren. Als gevolg van de wisselende regen-
val verliezen ze hun oogst door onvoldoende regen 
of soms door teveel regen in een korte periode. 
Steeds meer gezinnen worden geconfronteerd met 
extreme armoede als gevolg van de veranderende 
weersomstandigheden. Daarnaast worden vrouwen 
nog	eens	extra	getroffen	omdat	zij	het	meeste	werk	

Overstromingen 
na storm Vamco.

https://www.woordendaad.nl/dolores/
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Waarom werken aan weerbaarheid?
Samen met haar partners werkt Woord en Daad 
al jaren aan weerbaarheid tegen rampen. De ma-
nier waarop dat gedaan wordt gaat verder dan het 
verminderen van schade na een ramp. Aan het woord 
is Renate Garvi, projectleider van noodhulp- en 
weerbaarheidsprojecten. ‘Weerbaarheid, daar zit iets 
in van bestand zijn tegen, kunnen omgaan met, jezelf 
verdedigen	tegen,	zorgen	voor…	Het	heeft	ten	diepste	
te	maken	met	perspectief	en	hoop.	Het	impliceert	ini-
tiatief	om	iets	te	doen,	niet	bij	de	pakken	neer	te	gaan	
zitten,	dat	er	een	weg	is	uit	continue	kwetsbaarheid	
naar	een	betere	situatie.	Om	weerbaar	te	worden	heb	
je ook anderen nodig. Daarbij is de visie op gemeen-
schappen waarin mensen leven belangrijk: we zijn niet 
bedoeld om alleen te leven, maar met elkaar, tot Gods 
eer en met zorg voor Zijn schepping.’ 

Woord en Daad en haar partners staan zonder meer 
klaar om mensen voedsel en water te geven als ze 
niets	meer	hebben,	te	helpen	met	(tijdelijk)	onderdak	
of medicijnen na een ramp. Ze willen ook door deze 
nood heen kijken en hulp bieden waardoor mensen 
zich	beter	kunnen	beschermen	tegen	toekomstige	
rampen. Bijvoorbeeld door hun woningen aan te 
passen. Garvi: ‘Samen met anderen werken we aan 
het veranderen en herstellen van systemen, zodat 
mensen ook op de lange termijn weerbaar worden.’

Meer weten? Luister naar Werelddelen 
- De Podcast waarin Renate vertelt over 
klimaatverandering in Sub-Sahara Afrika.  

U vindt deze podcast op 
www.woordendaad.nl/podcast of op de 
gebruikelijke podcastkanalen.

doen in de landbouw en ook de leiding hebben over 
het onderwijs van de kinderen. Zij kunnen het plat-
teland niet verlaten om ergens anders een nieuw 

bestaan op te bouwen, terwijl de mannen vaak 
wegtrekken naar de stad.’ 

SAMEN ZORGEN VOOR WEERBAARHEID
Een van de beleidsthema’s van Woord en Daad is ge-
richt op klimaatweerbaarheid voor de allerarmsten. 
Het Benkadi-project is hier een mooi voorbeeld van. 
Binnen het Benkadi-project willen we samenwer-
ken met gemeenschappen om te leren omgaan met 
klimaatverandering. Het gaat om gemeenschappen 
die	getroffen	zijn	door	kusterosie	en	ontbossing.	We	
richten	ons	specifiek	op	vrouwen,	jongeren,	kinderen	
en mensen met een handicap, om juist hen te onder-

steunen	tegen	de	negatieve	effecten	
van klimaatverandering. Vanuit Woord 
en Daad is Lourens van Bruchem 
projectleider voor het Benkadi-project. 
Van Bruchem: ’Dit project wordt vooral 
geleid door de mensen in het Zuiden. 
Daarom werken we ook in Burkina Faso, 
Ivoorkust	en	Mali.	Ieder	land	heeft	een	eigen	
problematiek,	we	leggen	dan	ook	verschillende	
accenten.	Maar	iedereen	heeft	eten	nodig	en	
daarvoor is voldoende vruchtbare aarde nodig. 
Daarom willen we zorgen voor juist waterbe-
heer, ook in de kustgebieden. Met de mensen 
in Benin gaan we daar gezamenlijk een bijdrage 
aan leveren.’

‘Steeds meer gezinnen worden  
geconfronteerd met extreme armoede     
als gevolg van klimaatverandering.’   

Het Benkadi-project is een strategisch partnerschap tussen orga-
nisaties	uit	het	Noorden	en	het	Zuiden,	waarbij	de	inwoners	van	
de vier Afrikaanse landen worden betrokken bij beleidsvorming, 
planning en uitvoer.

Lees meer over het Benkadi-project op:
www.woordendaad.nl/benkadi 

Verlaten kustgebied 
in Benin.

Renate
Garvi

http://www.woordendaad.nl/benkadi


DELEN

Terrorisme, rampen door klimaatverandering en als gevolg daarvan een grote 
stroom ontheemden vormen een enorme uitdaging voor Burkina Faso. Het West-
Afrikaanse land behoort tot de armste landen ter wereld. Maar met een gemiddel-
de	leeftijd	van	17	jaar	heeft	Burkina	Faso	met	zijn	inwoners	ook	een	goudmijn	in	
handen. Helaas zijn veel jongeren echter werkloos of werken ze onder hun niveau.

Waardig werk 
voor 10.000 
jongeren
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Uw gift is welkom via:
IBAN NL64 RABO 0385 4870 88 
o.v.v. ‘Job Booster Oost-Burkina Faso’. 

of ga naar woordendaad.nl/
jbburkinafaso

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

Hartelijk dank voor uw steun!

 in Oost-Burkina Faso

Landbouw en veeteelt zijn twee belangrijke sectoren 
in het land. De groeiende vraag naar voedsel en 
toenemende koopkracht van mensen in de stad bieden 
volop kansen.

In het Job Booster-programma dagen we jongeren uit een 
businessplan te schrijven en als ondernemer aan het werk 
te gaan in de groeisectoren van het land. Job Booster 
ondersteunt hen hierbij en biedt, via landbouwscholen, 
aanvullende trainingen. Voor de trainingen vragen we een 
financiële	bijdrage	van	de	jongeren.

Het is onze wens om in vier jaar tijd 10.000 jongeren in 
Oost-Burkina Faso aan het werk te krijgen. Samen met 
lokale partners werken we aan dit doel.

Doet u mee?
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“Zonder opleiding begon ik met uien telen. Sinds ik een training volgde, heb ik veel ideeën 
gekregen om mezelf als ondernemer te verbeteren. Voordat je start is het belangrijk om 
een plan te maken en een budget op te stellen. Na verkoop is het belangrijk om je winst 
na te rekenen. Ik heb er veel van geleerd.”

Fatimata Ouedraogo (25 jaar), volgde een training via het Job Booster-programma

Jennifer (33) uit Oeganda is door een ziekte blind. 
Ondanks haar handicap leerde ze bijenhouden. 
Met	financiële	steun	van	partners	uit	Nederland	kan	ons	
werk doorgaan en veranderen levens, zoals dat van Jennifer. 

Kévine	(10)	uit	Tsjaad	heeft	een	grote	
droom: ze wil dokter worden! Door uw 

bijdrage vanaf € 30,- p/m kan een kind als 
Kévine werken aan haar toekomst en die van haar 
familie.

Vanaf € 5 p/m bent u partner van Woord 
en Daad. Meld u aan op:
www.woordendaad.nl/partner

Meld u aan op www.woordendaad.nl/
sponsoreenkind of bel 0183 – 61 18 00

Structurele gevers zijn belangrijk voor  
de voortgang van ons werk.

Word sponsor of partner!

http://www.woordendaad.nl/partner
http://www.woordendaad.nl/sponsoreenkind
http://www.woordendaad.nl/sponsoreenkind
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DELEN

‘Vanuit deze regio trekken jongeren naar 
de stad, in de hoop dat ze daar werk 
kunnen vinden,’ vertelt Romaric Tarpaga, 
projectmanager van Job Booster Oost-
Burkina Faso. ‘Al snel raken ze teleurge-
steld, want ook in de stad is het moeilijk 
om geld te verdienen. De dappersten 
keren terug naar hun dorp, maar veel 
anderen gaan het criminele pad op.’

Met het nieuwe project Job Booster 
Oost-Burkina Faso ondersteunen we 
kwetsbare jongeren om in hun geboor-
tedorp aan de slag te gaan. We focussen 
op drie regio’s bij de grens met Mali 
en Niger. De uitdagingen zijn groot: 
naast de invloed van klimaatverande-
ring neemt de onveiligheid toe door 
terroristische	aanslagen	en	zijn	er	veel	
ontheemden. Dit project is nieuw omdat 
het zich op drie andere regio’s richt in 
het oosten van het land. Het bestaande 

Job Booster project in Burkina Faso richt 
zich op het westen van het land. 

TOEGANG TOT INFORMATIE
De grootste uitdaging voor jongeren is 
het	gebrek	aan	informatie.	Tarpaga:	‘Als	
je	toegang	tot	informatie	hebt,	kun	je	
kansen grijpen en weet je bijvoorbeeld 
waar je training kunt krijgen. Zonder 

informatie	is	dat	lastig.’	Informatiegebrek	
speelt ook een rol in de keten. Som-
mige boeren hebben geen idee wat een 
eerlijke prijs is voor hun oogst. Hande-

laren maken hier gebruik van, waardoor 
de boeren weinig inkomsten hebben. 
‘Gezinnen leven in een vicieuze cirkel 
van armoede die alleen doorbroken kan 
worden als iemand hen de hand reikt.’

JONGEREN HARDER GETROFFEN
‘De jongeren in deze regio worden harder 
getroffen	door	deze	ontwikkelingen	dan	
in andere regio’s, maar we weten zeker 
dat ze in staat zijn om deze uitdagingen 
het hoofd te bieden,’ zegt Tarpaga. Het 
project ondersteunt jongeren om aan 
de slag te gaan, vooral in de agrarische 
sector. Daar liggen kansen. Voor boeren, 
maar ook voor producenten van levens-
middelen. Fruit wordt sap, melk wordt 
boter en graan of maïs wordt meel. 

MEISJES NIET NAAR TRAINING
Voor	vrouwen	en	meisjes	is	de	situatie	
nog	lastiger.	Door	de	traditionele	rolver-

‘We ondersteunen jongeren 
om in hun geboortedorp 

aan de slag te gaan.’  

‘JONGEREN IN OOST-BURKINA FASO 
HARDER GETROFFEN DOOR KLIMAAT-
VERANDERING EN ONVEILIGHEID’

Regen,	daar	zijn	boeren	van	afhankelijk.	In	het	korte	regenseizoen	is	het	alle	hens	aan	dek	
voor	de	boeren	in	Noordoost-Burkina	Faso.	Maar	de	regen	komt	steeds	onregelmatiger	en	er	
zijn vaker periodes van droogte. De opbrengst van het land is nauwelijks voldoende om het 
gezin van te voeden. Jongeren in deze regio werken mee op het land, maar door de kleine 
oogst	hebben	ze	geen	toekomstperspectief.
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›  IMPRESSIE
DOOR ROMARIC TARPAGA

Hoop voor jongeren

Jeugdwerkgelegenheid is voor regeringen wereldwijd een grote 
uitdaging. Veel sociale onrust die we in de wereld zien is gelinkt aan 
demografische	issues	in	relatie	tot	jongeren.	

De bevolking van Burkina Faso is tussen 2006 en 2019 gegroeid van 
ruim 14 miljoen mensen naar een kleine 20,5 miljoen mensen, zo blijkt 
uit	recent	onderzoek.	Datzelfde	onderzoek	concludeert	dat	77,9%	van	
de	bevolking	jonger	dan	35	is	en	dat	51,7%	van	de	bevolking	vrouw	is.	
Deze jonge mensen staan voor veel uitdagingen: ze hebben vaak geen 
werk of ze werken onder hun niveau. 

Enerzijds	is	het	de	zwakte	van	de	nationale	economie	waardoor	
jongeren werkloos zijn. Anderzijds lukt het de jongeren niet op eigen 
kracht om economische kansen die er zijn te grijpen. Jongeren, vooral 
meisjes, hebben weinig scholing gehad en ze hebben geen toegang tot 
informatie	en	middelen	als	land	of	leningen.

In de droge regio’s in het noorden en oosten van Burkina Faso, waar de 
afgelopen jaren etnische spanningen oplopen en gewelddadige extre-
mistische	groepen	aanslagen	plegen,	is	jeugdwerkloosheid	en	armoede	
nog veel zichtbaarder. De jongeren in dit gebied, zonder hoop en niet 
actief	in	de	maatschappij,	vormen	een	bedreiging	voor	de	vrede	en	de	
sociale cohesie in het gebied. Het is voor hen aantrekkelijk om zich aan 
te	sluiten	bij	criminele	en	terroristische	groeperingen.	Hierdoor	ont-
staan grote stromen van ontheemden, momenteel zijn er een miljoen 
mensen	ontheemd,	en	is	migratie	aantrekkelijk	voor	jongeren.

Ondanks	verschillende	pogingen	van	de	regering	en	organisaties	om	
de	problemen	aan	te	pakken	blijft	de	situatie	zorgelijk.	Het	aantal	ont-
heemden	en	het	aantal	mensen	dat	besluit	te	emigreren	stijgt	dagelijks.	
Om	het	tij	te	keren	moeten	jongeren,	maatschappelijke	organisaties	en	
overheden samenwerken. Met het Job Booster-project hebben we het 
ambitieuze	doel	om	10.000	jongeren	te	ondersteunen,	waarvan	60	%	
vrouw is. We betrekken ook ontheemden en mensen met een handicap 
in	het	project.	Dat	geeft	voldoening.	

Ik ben God dankbaar dat ik dit werk mag doen. Door mijn werk kan ik 
anderen helpen om hoop en waardigheid te vinden. Ik bid dat de 
Heere in 2021 de vrede en stabiliteit wil herstellen in Burkina 
Faso, zodat meer dan een miljoen mensen naar huis kun-
nen terugkeren en ze een volwaardig bestaan kunnen 
opbouwen.

De auteur is projectmanager van Job Booster 
Oost-Burkina Faso. Romaric 

Tarpaga

In de komende jaren willen we 
10.000 jongeren in Oost-Burkina 
Faso ondersteunen. De Neder-
landse Ambassade in Burkina Faso 
financiert	dit	project	gedeeltelijk.

deling tussen mannen en vrouwen 
zijn het vaak de zoons die een trai-
ning kunnen volgen, niet de dochters. 
Job Booster wil hier verandering in 
brengen	door	te	stimuleren	dat	jonge	
vrouwen een training volgen en aan 
de slag gaan. 
‘De	Job	Booster-aanpak	is	innovatief,	
omdat we werken vanuit de markt,’ 
geeft	Tarpaga	aan.	Maar	we	werken	
ook aan een goed arbeidsklimaat 
voor jongeren en startende onder-
nemers. Vaak is het voor startende 
ondernemingen	lastig	om	een	lening	
te krijgen voor investeringen. Job 
Booster gaat in gesprek met banken 
zodat jongeren wel ruimte krijgen om 
te investeren. 

Doet u mee?
www.woordendaad.nl/ 
 jbburkinafaso
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http://www.woordendaad.nl/jbburkinafaso
http://www.woordendaad.nl/jbburkinafaso


Je	vrijwillig	inzetten	voor	een	ander	zorgt	voor	verbinding	in	
onze	samenleving.	Dat	vieren	we	in	het	Nationaal	Jaar	Vrijwil-
lige Inzet 2021 met de landelijke campagne ‘Mensen Maken 
Nederland’. Ook bij Woord en Daad werken we veel met 
vrijwilligers.

SPONSORING IN OEGANDA
Sinds	januari	is	het	sponsorprogramma	ook	actief	
in Oeganda! Onderwijs speelt een belangrijke rol 

bij het tegengaan van armoede en 
ongelijkheid. Daarom bieden we kinde-
ren toegang tot christelijk onderwijs, 
maaltijden	en	medische	zorg.	Ook	hun	
familie wordt via bijeenkomsten en 
workshops betrokken bij het onder-
wijs. Zo streven we, samen met onze 
partnerorganisatie	AMG,	naar	duur-
zame verandering. Samen sterk, voor 
een hoopvolle toekomst! 

Wilt u dit sponsorprogramma steunen? 
 Ga naar: woordendaad.nl/projecten/

christelijk-onderwijs-in-oeganda

Terugblik online Werelddag
De online Werelddag op zaterdagavond 30 januari: 
wat was het mooi! Online toch verbonden: bijzonder 
om dat samen te ervaren. Een avond waarin 
Colombia in de huiskamers kwam, via verhalen en 
beelden van gebrokenheid, hoop en dankbaarheid. 
Zo deelde onder meer oud-sponsorkind José Luis 
zijn levensverhaal met ons. Op de ‘God is Liefde’-
school in Cartagena leerde hij de werkelijke waarden 
van het leven kennen. ‘Dankzij de leerkrachten 
heb ik Christus leren kennen, de beste gebeurtenis 
in mijn leven.’ Ook via knutselwerkjes van het 
kinderprogramma en de zelfgemaakte Colombiaanse 
hapjes kwam Colombia dichtbij.

Via www.woordendaad.nl/verbinding of ons 
YouTube-kanaal kunt u de hele livestream en de 
foto’s terugkijken. Tip: abonneer u op ons kanaal, 
zodat	u	op	de	hoogte	blijft	van	onze	laatste	updates.
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VOLG ONS OP 
SOCIAL MEDIA! 

Familie Ravenhorst
Sponsor, gebruiker van MijnWoordenDaad en lezer van Werelddelen
Wij zijn Robert, Sonja, Anouk en Isa Ravenhorst. We 
wonen in Zeist waar we naar de kerk gaan en waar de 
meiden naar school gaan. Robert werkt als engineerings-
manager bij een bouwbedrijf, Sonja zorgt dat thuis alles 
vlekkeloos verloopt, Anouk zit in groep 6 en Isa in groep 
4.	Al	geruime	tijd	sponsoren	we	2	kinderen.	We	steunen	
Branden	uit	Haïti	en	Samwil	uit	Benin.	We	delen	graag	van	
onze overvloed met kinderen en hun gezinnen die het met 
veel minder moeten doen dan wij. Voor de corresponden-
tie	maken	we	met	veel	plezier	gebruik	van	MijnWoorden-
Daad. Sinds de recente vernieuwing is dit alleen maar toe-
genomen. Verjaardagskaarten versturen, brieven schrijven, 

persoonlijke	giften	overmaken	en	nog	veel	meer	gaat	heel	
gemakkelijk.	Verder	staat	alle	informatie	van	de	(ook	in	
het verleden gesponsorde) kinderen heel overzichtelijk bij 
elkaar.	Wie	nog	geen	kennis	heeft	gemaakt	met	MijnWD,	
raad ik aan zeker eens een kijkje te nemen.
We wensen iedereen 
van Woord en Daad 
en ook u als lezer 
Gods zegen toe!

NIEUW

Lees de verhalen:
woordendaad.nl/vrijwilligersjaar

WIE ZIJN ONZE LEZERS?

http://www.woordendaad.nl/projecten/christelijk-onderwijs-in-oeganda/
http://www.woordendaad.nl/projecten/christelijk-onderwijs-in-oeganda/
http://www.woordendaad.nl/verbinding
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‘KLIMAATVERANDERING  
RAAKT, WAAR OOK TER WERELD, 
ARMSTEN HET HARDST’
Met	ingang	van	2021	is	het	een	specifiek	beleidsthema	binnen	Woord	en	
Daad: weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering. Antonie 
Treuren	houdt	zich	in	zijn	functie	bezig	met	dit	onderwerp.	In	dit	interview	
vertelt hij waarom het in ons werk zo belangrijk is ons met de zorg voor 
Gods	schepping	bezig	te	houden:	‘Klimaatverandering	heeft	direct	gevolgen	
voor het levensonderhoud van de allerarmsten’.

DELEN

DOOR	MARLIES	MORET–VERWOERD,	HOOFDREDACTEUR

‘Binnen agrarische sectoren 

werken mensen dichtbij de natuur. 

Bij veranderingen in het klimaat 

ervaren zij de gevolgen als eerst.’

WERELDDELEN / MAART 2021
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Antonie werkt als programmaleider van Inclusieve 
Agribusiness (IA) bij Woord en Daad. Hij vertelt 
erover: ‘Binnen dat programma werken we in negen 
landen in de sectoren landbouw, veeteelt en vis-
serij. Daarbij proberen een omgeving te creëren 
voor kleinschalige boeren waarin hun ondernemer-
schap meer tot zijn recht komt. We kijken naar elke 
stap: van ‘het land’ (of: de zee) naar ‘de klant’. Het 
perspectief	van	boeren	verandert	op	het	moment	
dat de omgeving hen in staat stelt meer tot bloei te 
komen.’

WELKE ROL SPEELT KLIMAATVERANDERING IN 
JOUW WERK?
‘Binnen agrarische bedrijfsontwikkeling werken we 
dagelijks met de schepping. Mensen in deze secto-
ren werken dichtbij de natuur. Als er veranderingen 
plaatsvinden in het klimaat, staan zij vooraan om 
de gevolgen te ondervinden. Het kan hét verschil 
uitmaken bij de vraag of je oogst wel of niet lukt, 
of je land door erosie aangetast wordt, of de kennis 
die je hebt nog wel toepasbaar is, enzovoort. Op dat 
moment	heeft	klimaatverandering	dus	direct	effect	
op hun levensonderhoud.’

KUN JE IETS ZEGGEN OVER HOE DIT ONDER-
WERP BIJ WOORD EN DAAD IN BEELD IS 
GEKOMEN?
‘Klimaatverandering raakt, waar ook ter wereld, de 
allerarmsten het hardst. Binnen onze programma’s 
zien we hoe groot de invloed ervan juist op hun 
leven is. Daarnaast is het klimaat in de landen waar 
wij	werken	minder	gematigd	dan	wij	het	kennen.	
Vaak is er sprake van (extremere) droogte, afgewis-

seld met hevige regens, of juist van een heel nat 
klimaat. Denk bijvoorbeeld aan de Filipijnen, waar 
ze jaarlijks te maken hebben met orkanen en over-
stromingen. We zien ook dat alles invloed op elkaar 
heeft.	De	gevolgen	van	klimaatverandering	werken	

in al onze programma’s door: van duurzaam water 
tot werk en opleiding, van agrarische bedrijfsont-
wikkeling tot onderwijs.’ 

KUN JE HIER EEN VOORBEELD VAN GEVEN?
‘Het belang dat kleinschalige boeren meer gaan pro-
duceren op een duurzame manier wordt wereldwijd 
steeds groter, omdat vanwege de sterke bevol-
kingsgroei de vraag naar voedsel toeneemt. Terwijl 
mensen	tegelijkertijd	steeds	meer	naar	de	stedelijke	
gebieden trekken. Werken in de agrarische sectoren 
wordt steeds minder populair. Vaak is het ontzet-
tend hard werken, terwijl de opbrengsten laag zijn.  
Het is dus van belang dat we agrarische bedrijfsont-
wikkeling interessant maken voor jongeren binnen 
onze werk- en opleidingsprojecten en dat er in deze 
sector	toekomstperspectief	is.	
Heel	veel	ouders	van	kinderen	in	onze	educatiepro-
jecten	zijn	afhankelijk	van	de	natuur.	Kinderen	zien	
dan ook hoe hun ouders worstelen met veranderen-

‘Streamer.’  

Antonie 
Treuren

‘Het perspectief van 
boeren verandert 
als hun omgeving 
hen in staat stelt 

tot bloei te komen.’

‘De gevolgen van klimaat -
verandering werken in al onze 

 programma's door.' 
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de weersomstandigheden. Wanneer ouders geraakt 
worden, worden ook de kinderen geraakt. En vaak 
is schooluitval direct te linken aan inkomensverlies 
thuis.’

WAAROM IS HET BELANGRIJK MET ANDERE 
PARTIJEN SAMEN TE WERKEN?
‘Om het heel concreet te maken: je kunt niet de 
droogte in Burkina Faso onderzoeken en aanpakken, 
door je alleen op Burkina Faso te richten. Klimaat-
verandering is een onderwerp dat wereldwijd opge-
pakt moet worden, met heel veel betrokken en ver-
antwoordelijke	partijen.	Met	andere	woorden:	door	
te werken aan systeemverandering. Samen met al 
die	partijen	in	het	systeem	kun	je	je	richten	op	het	
verder helpen voorkomen van klimaatverandering. 
Of je kunt mensen leren zich aan hun veranderende 
leefomgeving aan te passen.’

WAT KAN WOORD EN DAAD DAAR PRECIES IN 
BETEKENEN?
We kunnen betrokkenen trainen of bijvoorbeeld on-
dersteunen met technologie. Toegang tot bepaalde 
middelen	zoals	irrigatiesystemen	kan	een	groot	
verschil maken. Mensen in Nederland denken soms: 
hoe kan het dat mensen gaan wonen op plekken 
waar het leven zo moeilijk voor hen is? Waarom 
woon je vlak langs een rivier, die jaarlijks over-
stroomt, met alle gevaren van dien? Het antwoord 
is: dat is hun thuis. En anderzijds hebben mensen 
vaak geen andere keuze. De armsten of meest 
kwetsbaren wonen vaak op die plekken waar ze de 
meeste risico’s lopen. Dan is het dus van belang om 
hen te helpen met deze risico’s om te gaan.’

WE MAKEN OOK DE KOPPELING MET 
NEDERLAND. KUN JE UITLEGGEN HOE? 
‘We willen graag samen met mensen nadenken over 
de	vraag	hoe	eigen	keuzes	effect	kunnen	hebben	
elders op de wereld. Hoeveel van de aarde eigenen 
wij ons toe? Nemen we niet meer dan ons zou toe-
komen?	Voor	een	levensstijl	zoals	we	die	in	Neder-
land hebben, zouden gemiddeld bijna drie aardbol-
len nodig zijn. Dat kan alleen doordat mensen elders 
op de wereld zich minder toe-eigenen. Het is goed 
om onszelf af te vragen wat wij zelf kunnen doen 
om de koers te wijzigen.’ 

‘Zelf vind ik het omgaan met voedsel bijvoorbeeld 
een onderwerp waarbij je met kleine stappen veel 
verschil kunt maken. Iets wat met zorg is gegroeid, 
zouden wij niet moeten verspillen – dat voelen 
we allemaal wel aan. Alle stappen in het proces 
zijn voor niets geweest: het is voor niets geoogst, 
voor niets vervoerd, voor niets verpakt, enzovoort. 
Zorgvuldig omgaan met middelen is een manier om 
je	geloof	heel	praktisch	handen	en	voeten	te	geven.	

En	het	geeft	meer	vreugde	
en dankbaarheid.’

JE ZOU GEMAKKELIJK 
KUNNEN DENKEN: DIE 
KLEINE BIJDRAGE VAN 
MIJ IS EEN DRUPPEL OP 
DE GLOEIENDE PLAAT…
‘Met wat je laat zien in 
je eigen gedrag, met de 
keuzes die je maakt, beïn-
vloed je anderen. Ik denk bijvoorbeeld aan Tony’s 
Chocolonely,	dat	als	doel	heeft	de	cacao-industrie	
slaafvrij te maken. Een heel hoog doel! Desondanks 
hebben	zij	in	relatief	korte	tijd	voor	elkaar	gekregen	
dat veel mensen zich bewust zijn geworden van het 
belang van keurmerken. En als heel veel mensen 
alleen nog de eerlijkste chocolade willen kopen, is 
de gezamenlijke invloed enorm. We denken vaak 
lineair, terwijl het gaat om het vermenigvuldigende 
karakter. Met elkaar kunnen we veel bereiken.’

HOE DENK JE DAT WE VANUIT DE BIJBEL NAAR 
DIT ONDERWERP ZOUDEN MOGEN KIJKEN?
‘Feiten en meningen lopen in de hele klimaatdiscus-
sie vaak door elkaar en soms worden meningen als 
feiten gepresenteerd. Voor ons staat voorop dat 

God	de	Schepper	is	en	ons	heeft	opgeroepen	goed	
voor Zijn schepping te zorgen. Als Hij, de schepping 
overziende, zei dat het goed was – wie zijn wij dan 
om er zonder zorg mee om te gaan?’ 

Meer weten? Binnenkort is Antonie te horen in 
Werelddelen - De Podcast, over duurzaamheid 
in	de	praktijk.	De	podcast	is	te	vinden	op	www.
woordendaad.nl/podcast en op de gebruikelijke 
podcastkanalen.

Mensen kunnen 
zich aan hun 
veranderende 

leefomgeving leren 
aanpassen.

‘Hoe kan het dat mensen gaan 
wonen op plekken waar het leven 

moeilijk voor hen is?' 

Binnen ons Bewustwordingsprogramma willen we graag 
samen	met	mensen	nadenken	over	de	vraag	welk	effect	
onze	eigen	keuzes	hebben.	De	komende	tijd	denken	we	na		
over de verborgen impact van spullen. Zie woordendaad.nl/
lekkerduurzaam
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DOOR ERIKA LEVERING, COMMUNICATIEMEDEWERKER EN 
HENRIËT ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER

WAT VOOR VRIJWILLIGERSWERK DOE JE?
Ik	doe	eigenlijk	van	alles.	In	mijn	vrije	tijd	ga	ik	op	huisbezoek	
bij verschillende gezinnen die deelnemen aan het sponsorpro-
gramma.	Daarnaast	breng	ik	regelmatig	bananen	of	groenten	
naar de lokale school, zodat de kinderen verse groenten en 
vers fruit kunnen eten. Ook ruim ik straatafval op en ik help de 
school schoon te houden.

WAAROM VIND JE HET BELANGRIJK OM 
VRIJWILLIGERSWERK TE DOEN?
We hebben maar één aarde, daarom is het onze verantwoor-
delijkheid om er goed voor te zorgen. Niet alleen voor onszelf, 
maar ook voor de toekomst van onze kinderen. Ik help graag 
om dit bewustzijn te vergroten en hoop dat mijn inzet anderen 
motiveert	om	ook	vrijwilligerswerk	te	doen.	Samen	kunnen	
we	een	grote	invloed	hebben!	Mijn	steentje	bijdragen	geeft	
me voldoening. Je kunt iets kostbaars geven aan anderen, dat 
maakt	me	blij.	Dat	hoeft	niks	groots	te	zijn;	zelfs	de	kleine	
dingen maken verschil. En zelf leer ik er ook van! Ik leer bijvoor-
beeld om met mensen om te gaan. We delen onze ervarin-
gen, worstelingen en uitdagingen. Hierdoor voel ik me meer 
verbonden	met	anderen	en	word	ik	gemotiveerd	om	anderen	
te helpen waar ik kan.

IS VRIJWILLIGERSWERK NOG BELANGRIJKER GEWORDEN 
TIJDENS DE CORONAPANDEMIE?
Zeker! Iedereen is kwetsbaarder geworden door de pandemie. 
Ik denk dat iedereen wel een gevoel van angst en onzekerheid 
ervaart. Wat als…? Ook mijn man verloor zijn baan. We waren 
bang, want hoe zorg je dat er ‘s avonds eten op tafel staat als 
je geen inkomsten hebt? Mijn man kon gelukkig aan de slag 
op het land van mijn vader, die boer is. Dankzij de extra steun 
vanuit het sponsorprogramma hielden we het vol. Wanneer 
vrijwilligerswerk bijdraagt aan het welzijn van mensen, ontstaat 
vertrouwen. Mensen voelen zich gesteund en weten dat ze niet 
alleen	zijn	in	deze	onzekere	tijd.	Hoe	arm	of	rijk	je	ook	bent;	als	
je het hart hebt om te helpen, maak je een groot verschil. Zo 
ontstaat	er	geluk,	zelfs	in	tijden	van	crisis.

WAT ZOU JE WILLEN ZEGGEN TEGEN ANDERE 
VRIJWILLIGERS?
Ik	weet	dat	het	een	spannende	tijd	is	voor	ons	allemaal,	maar	
blijf niet hangen in de onzekerheid. Help je familie en het dorp 
waarin je woont. Grijp de kans om vrijwilligerswerk te doen 
met beide handen aan en ervaar de blijdschap die vrijwilligers-
werk brengt. En natuurlijk, blijf thuis als het moet. Ook dan 
draag jij jouw steentje bij aan de veiligheid en gezondheid van 
anderen. Samen maken we het onmogelijke mogelijk!

VER WEG

VRIJWILLIGER OP DE FILIPIJNEN EN IN NEDERLAND: 

‘VRIJWILLIGERS MAKEN DE 
WERELD EEN STUKJE MOOIER’

Daryl is getrouwd en verkoopt samen met haar man bananen op de markt. Daarnaast 
werkt ze als schoonmaakster voor haar buren en doet ze vrijwilligerswerk voor AMG 

Filippijnen,	een	partnerorganisatie	van	Woord	en	Daad.

NAAM: DARYL CALARA (29)
WOONT OP DE FILIPIJNEN
GETROUWD, 3 KINDEREN, VRIJWILLIGER
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WAT VOOR VRIJWILLIGERSWERK DOE JE?
Ik ken Woord en Daad al langer van naam, maar toen ik hoor-
de dat er een Woord en Daad-kringloopwinkel zou komen in 
de Krimpenerwaard dacht ik: Hé, daar moet ik bij zijn! Ik ver-
zorg de sociale media, dat betekent dat ik de Facebookpagina 
en het Instagramaccount van de kringloopwinkel bijhoud. 

WAAROM VIND JE HET BELANGRIJK OM 
VRIJWILLIGERSWERK TE DOEN?
Omdat ik kringloopwinkels gewoon erg leuk vind. Je kunt er 
de	mooiste	schatten	vinden	voor	weinig	geld.	Zo	zorgen	we	
voor de schepping, want spullen uit de kringloopwinkel hoe-
ven niet meer geproduceerd te worden en daardoor hoeven 
er	geen	nieuwe	grondstoffen	te	worden	gebruikt.	Daarnaast	
is het er vaak gezelliger en gemoedelijker dan in een ‘gewone’ 
winkel. Onlangs was er een mevrouw die vroeg of ik wat kle-
ding voor haar wilde opzoeken. Ze kocht een aantal items die 
ik had uitgezocht en was er helemaal blij mee. Zo kun je men-
sen	toch	helpen,	ondanks	de	sluiting	van	de	winkel	vanwege	
de lockdown. En wat ook erg mooi is: al het geld dat we ver-
dienen gaat naar een goed doel. Bij ons zijn dat opleidingen 
voor jongeren in Sri Lanka. Dat maakt het extra leuk. 

IS VRIJWILLIGERSWERK NOG BELANGRIJKER 
GEWORDEN TIJDENS DE CORONAPANDEMIE?
Ik	denk	dat	het	afhankelijk	is	van	het	soort	vrijwilligerswerk	
dat je doet. Het vrijwilligerswerk dat ik doe, is misschien wel 
iets belangrijker geworden omdat mensen door de lockdown 
niet	naar	de	winkel	kunnen	komen.	Daarom	zet	ik	regelmatig	
leuke setjes kleding op sociale media. Mensen kunnen die 
dan bestellen en op die manier toch tweedehands kleding 
kopen.	De	winkel	blijft	zo	ook	een	beetje	in	beeld.		Maar	ook	
merk ik dat de vrijwilligers het zelf missen om naar de winkel 
te komen. De winkel is voor hen een plek geworden waar ze 
zich	nuttig	kunnen	maken	en	waar	ze	sociale	contacten	heb-
ben,	die	er	in	deze	tijd	zo	weinig	zijn.

WAT ZOU JE WILLEN ZEGGEN TEGEN ANDERE 
VRIJWILLIGERS?
Wat supermooi dat we als vrijwilligers met elkaar samen-
werken om de wereld een stukje mooier te maken. Ik zeg 
altijd:	Doe	je	werk	alsof	het	voor	de	Heere	is	en	niet	voor	de	
mensen (naar Kol 3:23).

DICHTBIJ

NAAM: LISANNE VAN BURG (31)

WOONT IN OUDERKERK AAN DEN IJSSEL

GETROUWD, 2 KINDEREN, VRIJWILLIGER

VRIJWILLIGER OP DE FILIPIJNEN EN IN NEDERLAND: 

‘VRIJWILLIGERS MAKEN DE 
WERELD EEN STUKJE MOOIER’

Lisanne	is	getrouwd	en	geeft	twee	dagen	Godsdienstig	
Vormingsonderwijs op openbare basisscholen. Daarnaast is ze vrijwilliger 

bij een Woord en Daad-kringloopwinkel.
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SAMEN DE SCHOUDERS  
ERONDER BIJ DE WOORD EN 
DAAD-KRINGLOOPWINKEL 
IN ALBLASSERDAM 

DICHTBIJ

Door	heel	Nederland	heen	zijn	vrijwilligers	voor	Woord	en	Daad	actief.	Ook	
-	en	misschien	wel	júist	-	in	coronatijd.	2021	is	het	Jaar	van	de	Vrijwilliger.	
Dit	jaar	zetten	we	daarom	met	regelmaat	een	vrijwilliger	in	het	zonnetje,	
online en in onze magazines. Deze keer: bestuurslid Peter van den Dool uit 
Alblasserdam. ‘Het duurzaamheidsaspect van de kringloopwinkel is één van 
de elementen die mij trok om penningmeester te worden.’

DOOR HENRIËT ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER

Peter van den Dool (45) woont samen met zijn vrouw 
Jacoline en hun dochter Hanna (3) in Alblasserdam 
en is business controller in het Maasstad Ziekenhuis 
in	Rotterdam.	Peter	leest	graag,	‘er	staan	hier	thuis	
acht boekenkasten vol’, speelt orgel en piano en vindt 
het leuk om met cijfers bezig te zijn. Bijvoorbeeld als 
penningmeester van de zendingscommissie en van de 
Woord en Daad-kringloopwinkel in Alblasserdam, die 
D.V. eind maart geopend wordt.

HOE KWAM U BIJ WOORD EN DAAD TERECHT?
‘Wij sponsoren al jaren een kind, op dit moment een 
meisje in Guatemala. Ik denk dat ik voor het eerst van 
Woord en Daad hoorde op de middelbare school. En 
eenmaal ‘binnen’ blijf je vanzelf ‘hangen.’

WAAROM VINDT U HET BELANGRIJK OM 
VRIJWILLIGER TE ZIJN?
‘Ik vind het echt mooi om samen ergens de schouders 
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onder	te	zetten,	ieder	met	zijn	eigen	talenten.	In	mijn	
geval als penningmeester is dat wat meer ‘aan de 
achterkant’:	ervoor	zorgen	dat	de	administratie	goed	
in	elkaar	steekt	en	dat	de	financiële	stromen	goed	
lopen, zodat ik op termijn iedereen kan laten weten 
hoe	het	op	financieel	gebied	met	de	winkel	gaat.	Na-
tuurlijk denk ik ook breder mee en neem ik geregeld 
een kijkje bij de andere vrijwilligers.’

HOE TYPEREN ANDEREN U?
Lachend: ‘Dat is een goede vraag! Ik ben wat introver-
ter dan het gemiddelde bestuurslid in Alblasserdam, 
meer een denker dan een doener. De meeste collega-
bestuursleden konden niet wachten tot we de sleutel 
kregen	om	de	handen	letterlijk	uit	de	mouwen	te	ste-
ken en te gaan slopen, verbouwen en inrichten. Ik re-
gel meestal meer dingen op de achtergrond. Mensen 
vinden mij vaak goed gestructureerd, betrouwbaar, 
en als ik ergens eenmaal gewend ben kan ik ook met 
humor	en	creativiteit	duidelijk	meedenken	en	doen.’

ZIJN ER WOORD EN DAAD-PROJECTEN DIE U IN 
HET BIJZONDER AANSPREKEN? 
‘Vooral de projecten voor de allerarmste kinderen 
spreken mij aan. Zij zijn kwetsbaar en vaak nog meer 
‘puur’ dan volwassenen (zoals wij) waar de zonde 
zo	vaak	veel	grip	op	heeft	gekregen.	Wat	zou	het	
mooi zijn als heel veel kinderen wereldwijd door 
dit soort projecten een beter leven zouden mogen 
ontvangen en daarbij ook vanuit de Bijbel onder-
wijs	voor	hun	hart	en	leven	meekrijgen.	Dat	heeft	
eeuwigheidswaarde!’

IS VRIJWILLIGERSWERK VOLGENS U OOK IN 
DEZE CORONATIJD BELANGRIJK?
‘Ja,	wat	mij	betreft	zo	mogelijk	nog	belangrijker	
dan	anders.	Je	proeft	zo	veel	sociaal	isolement	om	
je heen, zelfs bij mensen die een gezin hebben. 
Niemand is geschapen om zonder anderen door het 
leven	te	gaan.	Ontmoeting	is	zo	cruciaal	voor	ons	
mens-zijn.	En	bij	vrijwilligerswerk	is	het	ontmoetings-
gehalte vaak hoog.’

(HOE) HEEFT ZORG VOOR DE SCHEPPING EEN 
PLEK IN UW LEVEN EN VRIJWILLIGERSWERK?
‘Zelf kopen we best een aantal dingen tweedehands 
in kringloopwinkels, zoals boeken, speelgoed en soms 
ook kleding. Als het even kan – na corona dan – ga ik 
met	de	fiets	naar	mijn	werk.	Op	vakantie	wandelen	
en	fietsen	we	graag	in	de	natuur.	Het	duurzaamheids-
aspect van onze kringloopwinkel is één van de ele-
menten die mij trok om penningmeester te worden.’

WAT IS UW MOOISTE HERINNERING AAN 
VRIJWILLIGERSWERK?
‘Een mooi element is dat we als bestuur uit verschil-
lende kerken komen. En dat zien we ook in de groep 
vrijwilligers. Zelf kijk ik vrij makkelijk over kerkmuren 
heen;	als	we	elkaar	kunnen	vinden	in	de	kernbood-
schap van de Bijbel, zouden we ook bij elkaar moeten 
horen.	Dat	wordt	echt	een	beetje	praktijk	als	je	
samen	wat	talenten	in	mag	zetten	voor	een	goed	

doel.	En	het	leidt	ook	tot	ontmoeting	van	hart	tot	
hart. Zo gingen we als bestuur eens in Waddinxveen 
kijken hoe de kringloopwinkel daar was ingericht, en 
dan ontstaat er zomaar een geestelijk gesprek. We 
zijn allemaal even grote zondaars die het van genade 
moeten hebben.’

HEEFT U EEN TIP VOOR ANDERE VRIJWILLIGERS?
‘Stel je open voor contacten, probeer te ontdekken 
waar je talent voor hebt gekregen. Maar luister ook 
naar de andere vrijwilligers en geef elkaar de ruimte: 
samen kom je nog veel verder dan je in je eentje ooit 
had kunnen bereiken.’

WILT U NOG IETS ANDERS DELEN?
‘Het is mooi om de gelegenheid te 
hebben	iets	van	je	tijd	en	je	gaven	in	
te	zetten	voor	een	ander.	Vooral	als	
je dat samen kunt doen. Je kunt het 
zelfs zien als een kans om minder 
zelfgericht te zijn. En ongedacht krijg 
je er veel vreugde voor terug.’
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‘Niemand is geschapen om zonder 

anderen door het leven te gaan.’  

Contactgegevens	en	openingstijden	van	
onze kringloopwinkels zijn te vinden op 
woordendaadwinkels.nl

Meer lezen over onze vrijwilligers?
Kijk op woordendaad.nl/vrijwilligersjaar

Er wordt druk 
geklust in 
de nieuwe 

kringloopwinkel.



Ben jij graag buiten? Heerlijk toch, om in de pauze 
even lekker een frisse neus te halen? Of op zater-
dagmiddag een bos- of strandwandeling te maken? 
Ik kan daar zelf enorm van genieten! Het is mooi om, 
als je buiten bent, eens goed om je heen te kijken. 
Wie	heeft	die	prachtige	bloemen,	bomen,	het	strand	
en de zee gemaakt? Je weet vast het antwoord wel: 
de Heere God. Op de eerste bladzijden van de Bijbel 
staat zo’n mooie zin: ‘En God zag alles wat Hij ge-
maakt had, en zie, het was zeer goed.’ Alleen daarom 
al moeten wij goed met Zijn schepping omgaan. 

Helaas is er van die volmaakte schepping na de 
zondeval inmiddels heel veel moois verloren gegaan. 
Mensen uit rijke landen, waaronder Nederland, 
gebruiken te veel van de aarde, waardoor boeren in 
arme landen in de problemen komen. 
In Benin, een Afrikaans land, zorgt onder andere 
klimaatverandering ervoor dat oogsten mislukken 

door te weinig regen of juist teveel regen in korte 
tijd,	waardoor	er	overstromingen	ontstaan.	Ook	
verdwijnen	er	door	stijgend	zeewater	hele	dorpen	of	
delen ervan. 
Woord en Daad werkt samen met partners in zulke 
(kust)plaatsen om er onder andere voor te zorgen dat 
niet nog meer land in zee verdwijnt.

Benieuwd wat jijzelf kunt doen? Praat er samen over. 
We	hebben	verschillende	lespakketten	voor	de	bo-
venbouw over het belang van duurzamer leven met 
tips	over	bijvoorbeeld	minder	voedsel	ver-
spillen of meer fair trade producten kopen. 
Kijk op www.woordendaad.nl/scholen voor 
dit lesmateriaal. 

DOOR JANNEKE WITZIER – WEMMERS, RELATIEBEHEERDER BASISSCHOLEN
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  Ha jongens en meiden,  

Rebus
Los deze rebus op en stuur je oplossing voor 29 april 2021 naar kids@woordendaad.nl. 
Vermeld	altijd	naam,	adres	en	leeftijd.	Wie	weet	win	jij	een	prijsje!

Groetjes Janneke Witzier

n = r + g h = g - ur l = p + - r + !

v + +

Oplossing:

http://www.woordendaad.nl/scholen
mailto:kids@woordendaad.nl
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DOOR DE REDACTIE

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 
vierde kwartaal 2020

Cakejes en appelrepen 
voor Tsjaad

Imke uit Rijssen (6) 
kreeg voor de herfst-
vakantie	van	haar	juf	
een bouwplaat, ho-
rend bij de Verrekijker, 
mee naar huis. Die 
spaarglijbaan moest 

natuurlijk snel gevuld 
worden! Imke bedacht hiervoor 
een heerlijk idee: zelf cakejes en 
appelrepen bakken. Die overheer-
lijke	traktaties	heeft	ze	voor	€	0,50	
per stuk verkocht. Samen met een 
klasgenootje ging ze de wijk door, 
waarbij mensen zelfs ook een be-
stelling door konden geven. Uitein-
delijk	heeft	ze	hiermee	€	45,-	ver-
diend voor de kinderen in Tsjaad! 
Wat een goede bakker moet jij zijn, 
Imke. Heel hartelijk bedankt voor 
deze	smakelijke	actie!

Pepernotenactie in 
Leerdam

De middenbouwgroepen van de 
Joh. Calvijnschool in Leerdam zijn 
enorm	actief	bezig	geweest	met	
het verkopen van pepernoten. Voor 
€ 2,50 per stuk boden zij een zak 
lekkere pepernoten te koop aan. 
Er is wel gebleken dat onder de 
leerlingen in Leerdam veel goede 
ondernemers schuilen… Sommigen 
waren zo slim om binnen het bedrijf 
van hun vader grote orders binnen 
te slepen. Ook grote broers wer-
den overgehaald om vele zakken 
pepernoten te bestellen, soms wel 
10 tegelijk. Héél hartelijk dank voor 
jullie geweldige inzet! Maar liefst € 
4080,– voor christelijk onderwijs in 
gewelddadig Guatemala. Nogmaals: 
GRACIAS!

Waterdag in Soest

Vrijdag 4 december was een 
speciale waterdag op de Daniël-
school in Soest. De scholenvoor-
lichter van Woord en Daad ver-
telde over ‘water’, elke druppel 
water is in Burkina Faso belang-
rijk! De leerlingen hoorden en 
zagen héél veel over het project 
Drops4crops, Burkina Faso. 
Er	is	een	fantastische	Wateractie	
georganiseerd. Iedere leerling 
kreeg een emmer mee, 
gevuld met allerlei 
‘waterspullen’, 
zoals een paraplu, 
waterverf, handdoek, 
zeeppompje, theeglas, 
etc. De inhoud én 
de emmer worden 
verkocht en de 
opbrengst is voor 
Drops4Crops. 
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Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie 	80.774	

Benin 	739.242	
Duurzaam Water 	107.224	
Inclusive Agribusiness  266.933 
Onderwijs  304.251 
Overige inkomsten  30 
Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie  60.805 

Burkina Faso  4.321.963 
Duurzaam Water  264.909 
Inclusive Agribusiness  104.355 
Noodhulp en Weerbaarheid 	46.793	
Onderwijs  1.580.615 
Overige inkomsten 	1.837	
Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie  2.323.455 

Colombia 	987.879	
Noodhulp en Weerbaarheid  1.604 
Onderwijs 	881.070	
Overige inkomsten  3.628 
Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie 	101.577	

de Filipijnen 	2.051.784	
Inclusive Agribusiness 	772.445	
Noodhulp en Weerbaarheid  40.241 
Onderwijs 	1.197.860	
Overige inkomsten  311 
Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie 	40.927	

Ethiopië 	4.972.970	
Duurzaam Water 	1.233.827	
Inclusive Agribusiness 	45.740	
Noodhulp en Weerbaarheid 	362.127	

Onderwijs 	2.770.069	
Overige inkomsten 	872	
Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie  560.334 

Guatemala  2.162.304 
Duurzaam Water  95 
Inclusive Agribusiness  53.250 
Noodhulp en Weerbaarheid  800 
Onderwijs 	2.107.123	
Overige inkomsten  1.035 
Haïti 	2.389.782	
Duurzaam Water 	1.017	
Onderwijs 	2.377.156	
Overige inkomsten  11.609 
India  1.008.806 
Duurzaam Water  3.554 
Onderwijs 	906.703	
Overige inkomsten  129 
Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie  98.420 

Indonesië 	1.857	
Noodhulp en Weerbaarheid 	1.857	
Irak  515 
Noodhulp en Weerbaarheid  515 
Jemen  5.393 
Noodhulp en Weerbaarheid  5.393 
Libanon  432.358 
Noodhulp en Weerbaarheid  432.358 
Mozambique  194.561 
Inclusive Agribusiness 	275	
Noodhulp en Weerbaarheid  154.286 
Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie  40.000 

Nederland  166.343 
Onderwijs  148.609 
Overige inkomsten 	17.734	
Nepal 	65.471	
Noodhulp en Weerbaarheid  245 
Onderwijs  65.226 
Oeganda  310.308 
Duurzaam Water 	38.875	
Inclusive Agribusiness  222.433 
Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie  49.000 

Sierra Leone 	697.825	
Inclusive Agribusiness  158.028 
Noodhulp en Weerbaarheid 	780	
Onderwijs 	538.717	
Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie  300 

Sri Lanka 	131.347	
Inclusive Agribusiness  530 
Noodhulp en Weerbaarheid  200 
Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie 	130.617	

Tsjaad  323.192 
Inclusive Agribusiness  -3.568 
Onderwijs 	125.974	
Overige inkomsten  150 
Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie  200.636 

Zuid-Afrika  22.242 
Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie  22.242 

EINDTOTAAL  25.494.188 

PROGRAMMA BEDRAG
Algemeen 	3.977.554	
Duurzaam Water  6.602 
Inclusive Agribusiness  14.595 
Nalatenschappen  624.689 
Noodhulp en Weerbaarheid  292.366 
Onderwijs 	475.783	
Overige inkomsten  2.556.060 
Vakonderwijs, arbeidsbe-
middeling	en	migratie 	7.458	

Bangladesh  530.494 
Duurzaam Water  143.984 
Huizenbouw 	14.678	
Onderwijs 	290.978	
Overige inkomsten  80 



De podcast over de wereld, over delen, 
over ongelijkheid én over hoop. Met 
inspirerende gasten en verdieping in onze 
projecten. In deze podcastserie praten we 
over actuele onderwerpen en de invloed 
hiervan op onze naasten in het Zuiden. 
Luister mee naar achtergrondverhalen 
over veerkracht en hoop. Welkom bij 
Werelddelen - De Podcast! 

U vindt Werelddelen - De 
Podcast op www.woordendaad.
nl/podcast en via de 
gebruikelijke podcastkanalen.

Nieuw! Werelddelen - 
De Podcast

DE PODCAST



DOOR ERIKA LEVERING, 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. 

Mario André uit Haïti is 
getrouwd en vader van een 
jongen en een meisje. Na zijn 
studie Business Administra-
tion in de Verenigde Staten 
keerde hij in 2011 terug naar 
Haïti. Jarenlang werkte hij in het 
bedrijfsleven, maar toch koos hij na 
een tijdje een ander carrièrepad. André 
werkt nu als coördinator van INCE Haïti. 
‘Onze droom is om de kwaliteit van het 
onderwijs blijvend te verbeteren.’

‘In	juli	2019	hoorde	ik	dat	P&A	Haïti	[part-
nerorganisatie	van	Woord	en	Daad,	red.]	
een coördinator zocht voor het Internatio-
nal Network for Christian Education (INCE) 
in	Haïti.	Binnen	INCE	werken	Woord	
en	Daad,	Driestar	Educatief	en	lokale	
organisaties	samen	om	het	onderwijssys-
teem in meerdere landen aan te pakken. Ik 
solliciteerde en werd aangenomen.’ 

GRONDOORZAKEN AANPAKKEN
‘Mijn ervaring in het bedrijfsleven komt 
goed	van	pas	in	mijn	functie	van	coördi-
nator,	want	het	bieden	van	kwalitatief,	
christelijk	onderwijs	heeft	ook	een	zake-
lijke	kant.	Haïti	is	een	arm	land,	waardoor	
internationale	steun	nooit	genoeg	zal	zijn	
om de problemen van ons onderwijssys-
teem aan te pakken. De scholen op het 
platteland	zijn	moeilijk	bereikbaar,	maar	
juist op deze scholen is de kwaliteit van 

het onderwijs vaak niet goed. Daarom 
is het zo belangrijk dat we de grondoor-
zaken van de slechte onderwijskwaliteit 
aanpakken: de opleiding van docenten, 
hun	motivatie	voor	het	lesgeven,	de	in-
frastructuur van scholen, het lesmateriaal 
en het overheidsbeleid.’

BELANG VAN GOED ONDERWIJS
‘Christelijk onderwijs van goede kwaliteit 

is	voor	Haïti	een	belangrijke	
manier om uit de armoede 
te komen. De wereld 
verandert snel, maar hier 
in	Haïti	zitten	we	nog	ge-

vangen in een oud systeem. 
Hoe kunnen wij meekomen in 

de veranderende wereld, als onze 
kinderen geen goed onderwijs krijgen? 
We moeten vandaag nog beginnen om 
onze kinderen voor te bereiden op de 
uitdagingen van morgen.’

OP BEZOEK IN NEDERLAND
‘In 2019 was ik in Nederland voor de 
startbijeenkomst	van	INCE	Haïti.	Het	
was mooi om te zien dat het christelijk 
geloof niet alleen een onderdeel is van 
het onderwijsprogramma, maar ook echt 
betekenis	heeft	voor	de	collega’s	van	
Woord en Daad. Ik weet nog goed dat ik 
werd uitgenodigd om mee te gaan naar 
de kerk en kon mee-eten bij een collega 
van Woord en Daad. Hij en zijn vrouw 
behandelden mij als familie, dat zal ik 
nooit vergeten!’

TERUGBLIK EN VOORUITKIJKEN
‘Toen begin 2020 de coronapandemie 
uitbrak, moesten we snel schakelen. We 
wilden namelijk niet dat de kinderen veel 
schooldagen zouden missen. Het INCE-
netwerk slaagde erin om binnen korte 
tijd	onderwijs	op	afstand	te	organiseren.	
Daar ben ik dankbaar voor en ook wel 
een beetje trots op! 
2021 is een belangrijk jaar voor INCE 
Haïti.	Het	consortium	van	lokale	orga-
nisaties	zoekt	naar	nieuwe	ideeën	en	
kansen voor blijvende verandering in het 
onderwijs. We zijn nu bijvoorbeeld bezig 
om het lees- en schrijfonderwijs extra 
aandacht te geven in het onderwijscurri-
culum. Een goede training voor docenten 
waarmee zij goed leren lesgeven is hierbij 
een cruciaal onderdeel. Dit is een belang-
rijke	stap	richting	onderwijs	van	goede	
kwaliteit	in	Haïti.’

Na het ontvangen van dit interview kregen 
we het bericht dat Mario te maken heeft 
gekregen met geweld. Hij maakt het naar 
omstandigheden goed. Wilt u voor hem en 
zijn veiligheid bidden?

EEN VAN DE...
collega’s in het buitenland

‘Belangrijk om de 
grondoorzaken van 

slechte onderwijskwaliteit 
aan te pakken.’  

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
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Alimamy
Dit is Alimamy, werkzaam bij 
partnerorganisatie	CTF,	bij	een	
agrariër die sorgo verbouwt in 
de hooglanden van Sierra Leone. 
‘Vroeger begon het regenseizoen 
al in mei, vorig jaar was het tot juli 
droog. Ook was er geen dauw in 
december, terwijl die nodig is voor 
gelijke rijping van de gewassen. 
Op de foto is te zien dat delen 
van het gewas al bruin zijn of 
zelfs zwart, terwijl een ander deel 
nog groen is. De veranderende 
weersomstandigheden baren de 
boeren grote zorgen.’


