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> WOORD
DOOR DS. K.M. TEEUW, VOORTHUIZEN

God bereikt  
de kwetsbaren
‘Er was een zeker bedelaar, 
met name Lazarus, welke lag 
voor zijn poort vol zweren.’
LUCAS 16:20

De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Daar 
moet ik aan denken bij het thema van dit nummer: Be-
reiken we de allerarmsten? De rijke man lukt het overdui-
delijk niet om de armen te bereiken. Er is geen enkele 
vorm van contact tussen hem en de arme man op zijn 
landgoed. Dat doet pijn. De bedelaar ligt namelijk in de 
‘poort’. Dat is de plaats van het recht in Israël. Waarom 
doet de rijke man de arme man geen recht? De arme man 
heeft	een	veelzeggende	naam:	‘Lazarus’.	Dat	is	dezelfde	
naam als Eliëzer, de knecht van Abraham. Waarom neemt 
de rijkaard hem niet op in zijn huis, zoals vader Abraham 
wel	deed?	De	rijke	man	geeft	me	te	denken.	Wie	ben	ik	
voor mijn naaste? Ken ik een arme bij naam? Doe ik de 
misdeelden in deze wereld recht? 

Tegelijk	geeft	deze	gelijkenis	troost.	Er	is	een	God,	Die	de	
Lazarussen in deze wereld wél weet te bereiken. Anders 
dan wij komt Hij de armen werkelijk nabij. ‘Lazarus’ be-
tekent ‘God helpt’. Tijdens zijn moeilijke leven was Gods 
helpende hand er onder zijn bestaan. Na zijn moeilijke le-
ven	krijgt	hij	alsnog	de	erepositie:	hij	wordt	in	de	schoot	
van Abraham gedragen. Ongekend, hoe God Lazarus 
en al Zijn kinderen genadig helpt! Ons gebed mag zijn: 
‘Ontferm	U	over	de	Lazarussen	in	onze	moderne	wereld.	
Ontferm	U	niet	minder	over	ons,	rijke	westerse	christe-
nen. We hebben hulp en genade nodig. Voor dit én voor 
het	toekomstige	leven.’

›  VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

Onzichtbaren een gezicht

 Anders dan wij komt  
 Hij de armen werkelijk nabij. 

Ik zie nog de verontwaardiging op het gezicht van de 
betrokken Woord en Daad-ondernemer toen onderzoeker 
Anika Altaf stelde dat ook binnen Woord en Daad de al-
lerarmsten	niet	altijd	bereikt	worden.	Haar	veldonderzoek	
liet zien dat je snel iemand voorbij kan lopen die juist wel 
gezien zou moeten worden. 

De verontwaardiging van deze ondernemer kwam recht uit 
zijn hart. 
In de jaren daarvoor bezocht hij verschillende landen waar 
Woord en Daad werkt. Hij had met eigen ogen gezien hoe 
onze programma’s hét verschil maakten voor duizenden 
kwetsbaren.
Zijn verontwaardiging deed mijn hart goed.
We kregen een scherpe discussie, die inzichten opleverde.
Woord en Daad bereikt vele kwetsbare mensen, dankzij de 
enorm betrokken en loyale achterban.

Toch leerde dit onderzoek dat het op sommige plekken 
beter kan. 
Niet alle kwetsbaren zijn zichtbaar in hun eigen gemeen-
schappen. Soms door eenvoudige, maar vaak ook om 
treurige redenen.
Schaamte bijvoorbeeld voor de zwaar gehandicapte zoon 
die	daarom	zijn	tijd	doorbrengt	in	een	donkere,	schamele	
woning. Vervloeking, waardoor die ene vrouw door ieder-
een genegeerd wordt.
Hebben wij oog voor onze kwetsbare naasten? Dat is 
een vraag die ook in onze eigen omgeving speelt. Is er in 
onze kerkelijke gemeente voldoende oog voor mensen die 
kwetsbaar zijn? 
De verontwaardiging van de ondernemer veranderde in 
zelfreflectie.
Ook bij mij gebeurde dat.

Ik	bedacht	me	dat	we	met	het	prachtige	Woord	en	Daad-
winkelconcept kansen hebben om juist kwetsbaren in de 
samenleving een volwaardige plek te geven. 
Samen	met	andere	organisaties	zoals	Stichting	Ontmoe-
ting	zoeken	we	deze	mensen	op.	Ik	zie	in	gedachten	nog	
de lach van de man die me rondleidde door de winkel in 
Haarlem. Hij vertelde dat hij dakloos is geweest en hij 
heeft	nu	een	plek	als	trotse	winkelvrijwilliger.	Het	voelt	
mede	als	‘zijn’	winkel.	Zijn	waardigheid	heeft	hij	terug	en	in	
zijn	werk	kreeg	hij	letterlijk	een	gezicht.	
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In Ethiopië lopen jongeren en kinderen veel risico om slachtoffer te worden 
van mensenhandel. Daarnaast belanden velen van hen in moderne slavernij. 
Woord en Daad wil met haar projecten de meest kwetsbare jonge mensen 
bereiken. Wat is daarvoor nodig in de Ethiopische context? Ephrem Shiferaw, 
senior programma-adviseur, vertelt over toegenomen kansen én nieuwe 
uitdagingen in het Oost-Afrikaanse land.

ZORG VOOR 
KWETSBARE 
JONGEREN 
IN ETHIOPIË
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Ephrem Shiferaw

Vastbesloten om weer op te staan
‘Een paar jaar geleden koos ik ervoor Ethiopië illegaal te 
verlaten,’ vertelt meubelmaker Dereje. ‘Ik hoopte dat ik 
daardoor mijn leven zou kunnen veranderen. Ik wist al 
dat ik een verkeerde beslissing had genomen toen ik in 
Metema, aan de grens met Soedan, aankwam. Toch zet-
ten mijn vrienden en ik door.’ 

Er waren twee vrachtwagens die hen op deze gevaarlijke 
reis vervoerden. Dereje zat achterin de tweede vrachtwa-
gen. Hij herinnert zich nog de schok die hij voelde toen de 
eerste	vrachtwagen	door	milities	onder	vuur	werd	geno-
men. Niemand uit de eerste vrachtwagen overleefde dat. 
De	chauffeur	van	de	tweede	vrachtwagen	liet	hen	daarna	
in de middle of nowhere achter. Dereje was getuige van 
‘ondraaglijke incidenten, waardoor ik veel spijt had van 
mijn beslissing. Mensen werden vermoord en er was bijna 
continu	geweld.’

Uiteindelijk keerde Dereje terug naar de Ethiopische 
grens. Zelfs toen moest hij de soldaten geven wat er nog 
over was van zijn geld om Ethiopië weer binnen te komen. 
Hij	was	‘berooid,	gebroken	van	geest	en	verdrietig’.	
In 2019 kreeg Dereje de kans om een training te volgen 
via het EYE-project. Dat zorgde voor een nieuwe start. 
Dereje: ‘Ik heb daar veel geleerd! Ik wilde mijn leven 
veranderen, maar ik moest het juiste pad nog vinden. De 

vaardigheden had ik al, maar ik had vastberadenheid nodig 
om weer op te staan.’ Dereje paste zijn uitgavenpatroon 
zo ver mogelijk aan, waardoor hij in staat was een bedrag 
bij elkaar te sparen. ‘In het begin was het moeilijk, want 
om meubels te maken had ik een   machine nodig. Toen 
bleek iemand zo vriendelijk om een   dure machine voor de 
helft	van	de	prijs	aan	mij	te	verkopen.	Die	machine	noem	
ik mijn geschenk van God.’ 

Dereje	geeft	nog	steeds	zo	min	mogelijk	uit,	om	zo	veel	
mogelijk in zijn bedrijf te kunnen investeren. Daardoor 
was hij in staat een opslagruimte te huren en een auto te 
kopen. Ook op persoonlijk vlak gaat het hem goed: Dereje 
is getrouwd en hij is vader geworden. 

Zijn	verhaal	laat	zien	dat	het	leven	altijd	een	wending	ten	
goede	kan	nemen,	zelfs	na	traumatische	gebeurtenissen.

‘In de projecten waarvoor ik werk richten we ons 
vooral op jongeren en kinderen,’ vertelt Ephrem. 
‘Met Employable Youth Ethiopia (EYE) helpen we 
jonge mensen, met een leeftijd vanaf 15 jaar, bij het 
verkrijgen van eerlijk inkomen. In het project Com-
batting Modern Slavery gaat het om kinderen van 6 
tot 14 jaar die risico lopen om in moderne slavernij 
terecht te komen. In de Zuidelijke corridor van Ethi-
opië zijn jongeren zeer kwetsbaar voor uitbuiting.’

HOE KOMT HET DAT ZIJ JUIST IN DIE REGIO ZO 
KWETSBAAR ZIJN?
‘De Zuidelijke corridor is de meest dichtbevolkte 
regio van het land. Hoe meer mensen in een gebied 
wonen, hoe hoger de druk is op de voorzieningen. 
Dat	drijft	mensen	tot	illegale	migratie.	Binnenslands	
naar de hoofdstad Addis Abeba, maar ook over 
grenzen naar het Midden-Oosten, Europa en het 
meest naar Zuid-Afrika. Er doen ook allerlei posi-
tieve	verhalen	de	ronde	over	mensen	die	al	eerder	
gemigreerd zijn. Zij lijken elders een goed leven te 

leiden. Het gaat meestal om mensen die extreem 
arm zijn. Er zijn veel mensen werkzaam in de pijnlijke 
industrie	van	illegale	migratie	en	mensenhandel,	die	
deze kwetsbare mensen de hemel op aarde beloven. 
De realiteit is meestal heel anders dan deze mooie 
verhalen voorspiegelen.’

HOE TRACEREN WE DE MEEST KWETSBARE 
GEZINNEN?
‘We werken samen met verschillende partnerorgani-
saties.	Elk	van	die	partnerorganisaties	heeft	unieke	
en aanvullende kennis voor het programma. Ze 
hebben een sterk netwerk in de gemeenschappen, 
bij	de	lokale	overheden	of	zitten	diep	in	de	religieuze	
structuren. Dat helpt om deze kwetsbare mensen te 
vinden en daadwerkelijk te begeleiden. Eén van onze 
partnerorganisaties	heeft	opvanghuizen	waar	jonge-
ren	die	slachtoffer	worden	van	uitbuiting	en	misbruik	
worden opgevangen, totdat zij herenigd kunnen 
worden met hun familie. Een andere partnerorgani-
satie	is	gespecialiseerd	in	contact	met	handhavings-



instanties	zoals	de	politie.	Moderne	slavernij	is	een	
probleem dat je breed moet aanpakken om de keten 
van armoede te kunnen doorbreken.’ 

WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK OM DEZE 
KWETSBARE GROEPEN TE HELPEN?
‘Als	christelijke	organisatie	vorm	je	een	stem	voor	
degenen die niet vanzelfsprekend een stem hebben, 
een hulp voor mensen die gemarginaliseerd worden 
en	die	lijden	onder	uitbuiting.	Dat	is	het	mandaat.	
Niet	voor	niets	heeft	Woord	en	Daad	er	een	spe-
cifiek	beleidsthema	van	gemaakt	om	ook	de	meest	
kwetsbaren bij haar projecten te betrekken.
Ik ben in Ethiopië geboren en getogen, dus ik ken 
de uitdagingen van binnenuit. Daarom voel ik een 
sterke	motivatie	om	deze	jongeren	en	kinderen	te	
helpen. Op een dag zijn zij de leiders van dit land. 
Werkloosheid is een probleem dat hoog op de 
nationale	agenda	staat.	Ethiopië	heeft	een	bevolking	
van ruim 110 miljoen mensen waarvan 71 procent 
jonger is dan 30 jaar. De ontwikkeling van jongeren 
is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een land, 
zij vormen de stabiliteit en de toekomst.’

KLOPT HET DAT VEEL ETHIOPISCHE KINDEREN 
UIT EXTREEM ARME GEZINNEN NIET 
OPGROEIEN IN HUN EIGEN GEZIN?
‘Veel gezinnen vallen inderdaad uiteen als gevolg 
van armoede. Ouders hebben bijvoorbeeld niet de 
materiële mogelijkheden om voor hun kinderen te 
zorgen.	Familieleden	kunnen	de	situatie	van	kinde-
ren mede verslechteren of juist een veilige haven 

voor de kinderen vormen. Daarom richten de projec-
ten	zich	ook	op	bewustwording	en	preventie,	zodat	
mensen hun eigen kinderen en ook de kinderen in 
hun	omgeving	tegen	uitbuiting	beschermen.’

WAT DOET HET MET JE ALS JE EXTREEM ARM 
BENT?
‘Als je arm bent, wordt er geen aandacht aan je be-
steed. Jij bent arm, je draagt niets bij aan dit land. Dat 
heeft	veel	effect	op	je	psyche.	Veel	mensen	die	arm	
zijn	hebben	geen	positief	zelfbeeld	en	ook	geen	goed	
beeld van anderen, omdat zij andere mensen niet als 
steunend ervaren. 
Ontwikkelingssamenwerking is erop gericht dat men-
sen in staat zijn voor zichzelf te zorgen en vrij te zijn 
van	uitbuiting.	Ik	zeg	wel	eens:	je	kunt	materieel	arm	
zijn, maar toch mentaal rijk. We leren mensen dat hun 
kracht veel groter is dan hun zwakten zijn. Op indivi-

dueel niveau, maar ook in de gemeenschappen. Als 
je kansen krijgt, ben je in staat om keuzes te maken. 
En het vermogen om zelf keuzes te maken, is goed 
voor je zelfvertrouwen en ontwikkeling. Wanneer we 
jongeren kansen bieden, dan bieden zij vervolgens 
weer kansen aan anderen in hun omgeving. Daarom 
zijn	het	zulke	krachtige	projecten.’	

‘Op een dag zijn deze jonge mensen 
de leiders van dit land.’ 

6 
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DENK JE DAT DE NIEUWE GENERATIE GELOOFT 
DAT ZIJ MEER KANSEN HEBBEN DAN HUN 
OUDERS HADDEN?
‘In	twintig	of	dertig	jaar	tijd	is	er	veel	veranderd,	
toegang	tot	onderwijs	is	in	die	tijd	enorm	verbeterd.	
Toen	ik	zelf	op	de	universiteit	zat,	twintig	jaar	gele-
den, waren er maximaal 15 universiteiten in het land. 
Nu zijn dat er zeker 43. Jongeren hebben absoluut 
meer kansen gekregen. Maar er zijn ook nieuwe 
uitdagingen bijgekomen. COVID-19 bijvoorbeeld 
en	andere	ziekten,	politieke	instabiliteit,	polarisatie	
wereldwijd. Etnisch geweld, zoals de burgeroorlog in 
de	regio	Tigray,	is	een	acuut	probleem.	Deze	politieke	
instabiliteit	heeft	effect	op	de	stabiliteit	in	heel	de	
Hoorn	van	Afrika.	Ook	is	de	inflatie	ontzettend	hoog.	
De	tijd	heeft	dus	weer	nieuwe	uitdagingen	meege-
bracht, die ook veel mensen terugduwen in armoede. 
Maar als je jongeren goed opleidt, geef je hun een 
basis om goed op al die uitdagingen te reageren.’

WAT DENK JE DAT NODIG IS OM KWETSBARE 
MENSEN TE KUNNEN BLIJVEN BEREIKEN?
‘Het is nodig de risico’s zo ver mogelijk terug te drin-
gen. Daarvoor is samenwerking met alle verantwoor-
delijke	partijen	in	het	gebied,	waaronder	ook	(lokale)	
overheden,	essentieel.	Soms	kan	mensen	het	gevoel	
bekruipen dat het werk dat we doen een druppel 
op de gloeiende plaat is. Dat is menselijk, maar kan 
frustrerend zijn. We hebben met het EYE-programma 
27.000	jongeren	in	een	jaar	tijd	aan	werk	geholpen.	
Maar elk jaar treden 2 miljoen tot 3 miljoen jongeren 
toe tot de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat we ons 
blijven realiseren dat het in mensenlevens niet draait 
om	statistieken.	Of	we	nu	het	verschil	maken	in	twee	
levens of in een paar honderd: het gaat erom dát je 
het doet. Dus hoe groot of klein ook: we dragen iets 
bij. Dat is een goede gedachte.
Vaak richten ontwikkelingsprojecten zich alleen op 
deelaspecten van het grotere probleem. Alleen door 
een integrale aanpak kun je echt de grondoorzaken 
van armoede aanpakken. Bij Woord en Daad noe-
men we dat ‘systeemverandering’. Die brede aanpak 
maakt dat ik vol vertrouwen ben.’

WAT IS JE PERSOONLIJKE MOTIVATIE OM 
AAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BIJ TE 
DRAGEN?
‘Mijn ouders waren onopgeleid, maar ze waren 
vastbesloten om mij en mijn broers en zussen naar 
school te sturen. Ik ben opgeleid als socioloog, heb 
overigens nog drie jaar in Nederland gestudeerd. 
Dat	geeft	ook	een	verplichting	om	op	mijn	beurt	
bij te dragen aan het ondersteunen van anderen 
die mijn vaardigheden en kennis nodig hebben. 
Bijdragen aan het leven van anderen is een opdracht 
van Boven. Het is dus ook de opdracht voor jouw en 
mijn dagelijkse leven.’

WAT ZOU JE WILLEN ZEGGEN TEGEN 
CHRISTENEN IN NEDERLAND?
‘We zijn in deze wereld met een doel. Je kunt het 
als mens in materieel opzicht goed hebben, maar 
dat krijgt alleen betekenis in het delen met anderen. 
Een kleine bijdrage kan een enorm verschil maken 
in het leven van anderen. Ik ben heel dankbaar voor 
de	steun	die	de	achterban	van	Woord	en	Daad	geeft	
aan onze projecten. Hoe meer steun er is, hoe meer 
levens er kunnen veranderen. We kunnen zoveel 
positieve	invloed	hebben.’

Uitreiking van de Story of the Year 
Award tijdens de EYE Community and 
Teambuilding dagen waarbij het bestuur 
van het Fonds aanwezig was.

Woord en Daad is dankbaar dat donoren zich aan deze projec-
ten in Ethiopië verbinden. Eén van hen is Henk de Pagter van 
Stichting	De	Pagter	Fonds:

‘In de strijd om het bestaan van deze jonge mannen en vrouwen is 
het van groot belang dat zij de mogelijkheid krijgen om onderne-
merschap te leren, zodat ze in hun eigen levensbehoeften kunnen 
voorzien, maar ook aan anderen werk kunnen verschaffen. Het EYE-
programma richt zich daarop gedurende een periode van 5 jaar.’

Meer	informatie	over	beide	projecten	vindt	u	op	
onze website: www.woordendaad.nl/kind 
slavernij-ethiopië en www.woordendaad.nl/eye.

Luister naar Werelddelen – De Podcast.	In	afleve-
ring 8 vertelt Rina Molenaar over het waarom van 
armoedebestrijding. U vindt deze podcast op  
www.woordendaad.nl/podcast of op de gebruike-
lijke podcastkanalen. 



DELEN

Jennifer	(33)	uit	Oeganda	is	door	een	ziekte	al	jaren	blind.	Ondanks	haar	
handicap	gaf	ze	niet	op,	maar	zette	ze	zich	extra	in.	Ze	leerde	bijenhouden	
en is nu imker. Door goed te luisteren weet ze waar de bijen zijn. Haar oom 
helpt haar om voor de insecten te zorgen en de honing te oogsten. 
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Blind zijn in een land als Oeganda kan zomaar betekenen 
dat je aan de zijlijn staat. Iemand als Jennifer loopt een 
groot risico om aan de onderkant van de samenleving te 
belanden. Ze wordt een ‘onbereikte’, een ‘allerarmste’.

Mede dankzij een imkertraining van de partner van Woord 
en Daad staat Jennifer niet aan de zijlijn, maar maakt ze 
volwaardig deel uit van de maatschappij.

Geef structureel 
   word partner! 

Jennifer

Samen bereiken  
 we de allerarmsten
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Meld u aan via woordendaad.nl/partner of 0183 – 61 18 00.

Word partner!
Structurele giften vormen een belangrijke basis voor de  
voortgang van ons werk. Wilt u ons werk structureel steunen? 
Word net als duizenden anderen ook partner!

Samen met onze partners, dichtbij en ver weg, 
willen we de allerarmsten bereiken en zetten we 
ons in voor duurzame verandering. 
Door uw bijdrage kunnen kinderen naar school, 
kunnen jongeren aan het werk en bouwen 

gezinnen aan een menswaardig bestaan. We zetten 
uw bijdrage in, daar waar die het hardst nodig is! 

Doet u mee?
U wordt partner voor een vast bedrag per maand.

 € 5,- per maand
Met uw bijdrage van € 5 per maand 

draagt u al bij aan een imkerpak, zodat 
mensen zoals Jennifer via het houden 

van bijen een goed inkomen verdienen.

 € 10,- per maand
Met	uw	bijdrage	van	€	10	per	maand	

draagt u bijvoorbeeld bij aan trainingen, 
zodat boeren hun opbrengsten kunnen 
vergroten en hun kinderen naar school 

kunnen laten gaan.

 € 25,- per maand
Voor € 25 per maand ontvangt een 

jongere bijvoorbeeld arbeidsbemidde-
ling, zodat hij een passende baan vindt 

en zijn familie kan onderhouden.

Samen bereiken  
 we de allerarmsten
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Het dorp telt ruim 800 inwoners. Water 
halen is vaak een taak voor kinderen. Zij 
haalden het water uit vervuilde poelen 
of de rivier. Een taak die de kinderen 
gemiddeld iets meer dan een uur per dag 
kostte.	‘De	kinderen	waren	kwetsbaar,’	
vertelt	Musiimenta	Molly	(50)	die	erbij	
komt staan. Ze noemt fruit stelen van 
boeren als één van de verleidingen die 
de kinderen onderweg tegenkomen. 
‘Soms misten kinderen een dag school, 
omdat ze te laat terug waren en ze bang 
waren voor straf.’ 
Het	vervuilde	water	heeft	ook	zijn	weer-
slag op de gezondheid van de mensen. 
Diarree, tyfus en andere ziektes kwamen 
veel voor. Arinaitwe lijdt aan een ziekte 
die	haar	zenuwstel	heeft	aangetast.	Ze	
wijt haar ziekte aan het drinken van 
vervuild water.

SCHOON DRINKWATER
Met het project WaterTime gingen we in 
2019 aan de slag om Rwenyawawa en 
andere dorpen in de regio van schoon 
drinkwater te voorzien. Bij het dorp 
werd een watertoren gebouwd. Een 
volle	jerrycan	(22	liter)	kost	150	Oegan-

dese	shilling	(3	eurocent).	De	prijs	wordt	
zo laag mogelijk gehouden. Van de op-
brengst	worden	reparaties	en	onderhoud	
aan de watertoren betaald.

De vrouwen zijn bereid om voor het wa-
ter te betalen en ze zien de voordelen. 
Door het schone water zijn ze gezonder. 
Toch	kan	het	verleidelijk	zijn	om	gratis	
oppervlaktewater of regenwater te 
gebruiken, vertelt Musiimenta. Ze haalt 
dagelijks water voor haar gezin. ‘Als het 
water duurder zou zijn, ga ik terug naar 
de Rushangorivier.’

WATER EN ACCEPTATIE
Bejaarden en mensen met een beperking 
hebben vaak geen inkomen. Voor hen is 
150 shilling een hoog bedrag en is prijs 
nog belangrijker bij het maken van een 
beslissing te kiezen voor schoon drink-
water.	Tijdens	een	voorlichting	werden	
de mensen uitgedaagd om zelf de meest 
kwetsbaren in hun gemeenschap aan te 
wijzen. Er zijn acht mensen geselecteerd. 

De watertoren brengt  
meer dan alleen  

schoon drinkwater 

WATERTOREN BIEDT 
MEER DAN SCHOON WATER

‘Water	is	altijd	een	probleem	geweest	sinds	ik	23	jaar	geleden	hier	kwam	
wonen,’	vertelt	Arinaitwe	Pauline	(45).	Penlope	Kinahiirwe	(39)	voegt	toe:	
‘Lange	tijd	waren	er	geen	signalen	van	ontwikkeling.	We	hadden	vervuild	
drinkwater.’ Bij de watertoren van het dorp Rwenyawawa in West-Oeganda 
vertellen de vrouwen hoe schoon drinkwater hun levens veranderde.

DOOR RUDOLF MULDERIJ, COMMUNICATIEMEDEWERKER
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›  IMPRESSIE
DOOR JACO OTTEVANGER, PROGRAMMALEIDER  
ONDERWIJS EN SPONSORING

Confrontatie met armoede
Tijdens de reizen die ik in mijn leven heb gemaakt, ben ik vaak 
geconfronteerd met armoede. En elke keer raakt het me weer. Als ik 
terugdenk aan de verschillende plekken waar ik ben geweest, dan zie 
ik	ook	dat	armoede	wereldwijd	veel	verschillende	gezichten	heeft.	Er	is	
heel zichtbare armoede. Ik denk aan kleine dorpen in de uithoeken van 
Burkina	Faso,	op	de	rand	van	de	Saharawoestijn.	Mensen	vechten	voor	
hun bestaan en hebben nauwelijks voldoende voedsel. Maar er is ook 
armoede die niet of nauwelijks zichtbaar is. Ik denk aan de hoofdstad 
van Colombia, Bogotá. Grote kantoorpanden rijzen op in het centrum 
van	de	stad,	een	toeristische	trekpleister.	En	zelfs	in	de	buitenwijken	
en	dorpen	heeft	het	overgrote	deel	van	de	jongeren	het	in	materieel	
opzicht niet eens zo slecht. Op het eerste gezicht: niet zo veel aan de 
hand… Totdat je naar de verhalen luistert. 

Het verhaal van Miguel, bijvoorbeeld. Hij is 9 jaar en woont in Bogotá 
in Colombia. Een stoere jongen, lekker druk aan het spelen met vrien-
den op school. Zijn moeder Diana vertelt me hun levensgeschiedenis. 
Miguels vader verliet zijn gezin. Ze staat er alleen voor met haar drie 
kinderen.	Miguel	heeft	onlangs	een	operatie	gehad	en	daarbij	zijn	com-
plicaties	opgetreden,	waardoor	hij	veel	moeite	heeft	om	zich	te	con-
centreren.	Dianne	maakt	zich	zorgen	over	zijn	prestaties	op	school.	En	
daarbij maakt ze zich ook zorgen over de toekomst van haar kinderen. 
De wijk waar ze wonen is gevaarlijk, vertelt ze. Criminele bendes zijn er 
actief.	Zij	proberen	jongeren	te	rekruteren.	Haar	kinderen	moeten	elke	
dag 20 minuten naar school lopen. Ze is bezorgd over hun veiligheid, 
omdat ze hen ook niet elke dag kan brengen en halen.

Het lijkt een open deur, maar armoede is veel complexer dan enkel het 
ontbreken van inkomen. Inkomen is niet Diana’s grootste zorg. Haar 
grootste zorg is de veiligheid van haar kinderen. Ze vertelde me dat het 
haar	zo	veel	rust	geeft	dat	Miguel	en	zijn	broertjes	op	de	‘God	is	Liefde’-
school	van	Conviventia	(onze	partnerorganisatie)	zitten.	Dan	weet	ze	
zeker dat ze veilig zijn, maar ook dat ze leren omgaan met de uitdagingen 
in hun land. Zo zijn ze minder vatbaar voor de criminele invloeden. 

Daarom ben ik zo dankbaar dat we samenwerken met partnerorgani-
saties	die	kennis	hebben	van	die	factoren	en	van	de	context	waarin	ze	
werken. Zij signaleren juist deze minder zichtbare en complexe vormen 
van armoede. En daarom ben ik ook dankbaar dat er een God 
boven ons werk staat Die bekend is met deze complexiteit. 
Hij staat erboven en Hij kent iedereen persoonlijk. Dat is 
de	basis	om	door	te	gaan	en	de	motivatie	om	er	juist	voor	
die allerarmsten, voor diegene die we niet zo snel 
zien of die we gemakkelijk voorbij lopen, te zijn. 
Dat	geeft	urgentie	aan	ons	werk,	maar	ook	
een zekere ontspanning. We zijn geroepen 
dit doen, maar we mógen dit ook doen voor 
onze naaste.

Jaco 
Ottevanger

Zij kunnen het water tegen een 
gereduceerd tarief kopen. Tegelijk 
werd	tijdens	deze	voorlichting	de	
positie	van	deze	kwetsbare	groep	in	
de samenleving besproken. Op die 
manier werken we aan een inclusieve 
samenleving waarin ook ouderen en 
mensen met een beperking geaccep-
teerd worden.
Zo brengt de watertoren meer dan 
schoon	drinkwater.	Het	stimuleert	
een gelijkwaardige samenleving en 
het	geeft	de	mensen	eigenwaarde.	
Zoals Penlope het zegt: ‘We hebben 
nu het schoonste drinkwater in de 
omgeving en we hoeven het niet 
eens op te pompen! Andere dorpen 
die al schoon drinkwater hadden, zijn 
jaloers op ons systeem.’

WERELDDELEN / JUNI 2021

Musiimenta 
Molly (links) in 
gesprek met een 
veldwerker van de 
partnerorganisatie

 
Lees meer over dit 
project op  
www.woordendaad.nl/
watertime



Familie Quik
Deze mensen zijn alleen Werelddelen-lezers
Wij zijn Florian en Reinera, Sjanne, Feline, Jolin en Hidde 
Quik. We wonen in Middelharnis op het mooie eiland Goe-
ree-Overflakkee.	We	horen	bij	een	fijne	CGK-gemeente	in	
Middelharnis en onze kinderen gaan allemaal naar school 
in	Middelharnis.	Sjanne	(14)	zit	in	de	3e	klas	van	de	HAVO.	
Feline van 12 jaar zit in groep 8. Jolin van 7 zit in groep 4 
en Hidde gaat nog naar de peuterspeelzaal, maar hoopt 
bijna 4 jaar te worden en naar school te gaan.  
Florian werkt op een basisschool in Dirksland en Reinera is 
thuis bij de kinderen.   

Het mooie aan Woord en Daad is dat je er eigenlijk als 
vanzelf bij betrokken wordt, zeker als de kinderen naar een 
christelijke school gaan. We denken dan aan de sponsor-
kinderen die via de school gesteund worden. Iedere maan-
dag wordt er sponsorgeld bij elkaar gebracht om kinderen 

in andere landen ook uitzicht te bieden op een betere 
toekomst. Of aan de krentenbroden- en oliebollenverkoop 
waar de kinderen via school voor worden ingeschakeld. 
Bovendien kun je Woord en Daad steunen door iets te 
kopen wat je zelf nodig hebt. Denk maar aan de Woord 
en	Daad-winkels.	Het	is	prachtig	hoe	dit	is	opgezet.	Wat	
een mooie manier om met vrijwilligers zoveel geld op 
te halen! Zelfs als je een postzegel nodig hebt kun je bij 
Woord en Daad terecht. Dat is zo mooi aan het werk van 
Woord	en	Daad:	het	is	een	organisatie	die	actief	
is op allerlei gebied. Maar het 
meest waardevol is toch wel 
dat het niet alleen Daad is, 
maar dat ook het Woord een 
plaats krijgt in de hulp die er 
gegeven wordt!
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VOLG ONS OP 
SOCIAL MEDIA! 

WIE ZIJN ONZE LEZERS?

Werelddelen - Het Event
Meer	weten	over	het	thema	#Onbereikt?	Kijk	mee	tijdens	
ons online event op D.V. donderdagavond 24 juni!

Terugblik ondernemers-
veiling Whatsapp

Van maandag 19 april tot en met vrijdag 
23	april	heeft	Woord	en	Daad	een	online	
veiling via WhatsApp georganiseerd. Ruim 
80 betrokken regio-ondernemers en andere 
leden	van	het	Business	Platform	hebben	
deelgenomen aan dit mooie en vernieuwen-
de	initiatief.	Elke	dag	is	een	breed	palet	aan	
kavels geveild die door ondernemers uit de 
achterban	zijn	aangeleverd.	De	veiling	heeft	

het	prachtige	eindbedrag	van	€ 35.137	opgebracht	met	
als bestemming het Agri Job Booster project in Benin. 
Met deze opbrengst kunnen er ruim 95 jongeren in 
Benin geholpen worden aan waardig werk en inkomen 
binnen de agrisector, dankbaarheid overheerst! 

Lees meer over dit project op 
woordendaad.nl/ajbbenin 

Meer	informatie:
woordendaad.nl/wdevent

De podcast over de wereld, over delen, over onge-
lijkheid 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 verhalen over veerkracht en hoop. 

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

Werelddelen – 
De Podcast
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OP ZOEK NAAR 
DE MEEST KWETSBAREN
Woord en Daad vindt het belangrijk juist díe mensen te bereiken, die het 
meest kwetsbaar zijn. Onderzoek wijst echter uit dat het nog niet eenvoudig 
is om hen bij onze programma’s te betrekken. Waarom blijven zij soms 
buiten bereik en wat kan Woord en Daad doen om hen toch te bereiken? 
Wim	Blok,	kennisstrateeg,	houdt	zich	bezig	met	dit	onderwerp	en	geeft	
antwoord op deze vragen. ‘Het is heel belangrijk om antwoord te krijgen 
op de vraag welke mensen buiten de boot dreigen te vallen en hoe we hen 
kunnen bereiken.’

DELEN

DOOR	MARLIES	MORET-VERWOERD,	HOOFDREDACTEUR

Droog en afgelegen 

gebied in Ethiopie
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Dat het niet eenvoudig is om de meest kwetsbaren 
te	bereiken,	blijkt	uit	het	proefschrift	van	Anika	Altaf:	
‘The	many	hidden	faces	of	extreme	poverty’	(De	vele	
verborgen	gezichten	van	armoede,	2019).	Zij	deed	
bij	partnerorganisaties	van	Woord	en	Daad	in	Ethi-
opië, Burkina Faso en Bangladesh onderzoek naar 
de vraag wie de allerarmsten precies zijn. Daarbij 
ontdekte ze dat de allerarmsten vaak te maken heb-
ben	met	een	combinatie	van	verschillende	vormen	
van	armoede.	Juist	die	combinatie	maakt	hen	zo	
kwetsbaar: mensen hebben naast materiële armoede 
bijvoorbeeld	ook	te	kampen	met	een	laag	zelfbeeld	
of met een beperking, of ze leven in een afgelegen 
gebied. Wim Blok: ‘Vaak gaat het om mensen die 
bijna	letterlijk	onzichtbaar	zijn	geworden,	zowel	
binnen hun eigen omgeving als voor het werk van 
goededoelenorganisaties.’	

KUN JE UITLEGGEN WELKE MENSEN PRECIES DE 
DOELGROEP VAN WOORD EN DAAD VORMEN?
‘Het	werk	van	Woord	en	Daad	is	altijd	gericht	op	
kwetsbare mensen. De doelgroep die we met onze 
programma’s willen bereiken, verschilt wel per 
programma. Bij het onderwijsprogramma zijn we 
bijvoorbeeld	altijd	heel	nadrukkelijk	op	zoek	naar	
de armste gezinnen. Maar bij agrarische ontwikke-
ling werken we met boeren die toegang hebben tot 
land,	en	in	hun	eigen	omgeving	zijn	dat	niet	altijd	de	
allerarmsten. Binnen die doelgroep van kleinschalige 
boeren willen we dan vervolgens wel alle boeren bij 
ons werk betrekken.
Voor al onze programma’s geldt dat we graag willen 
dat iedereen die tot de doelgroep behoort, ook écht 
bereikt wordt. Dat is heel moeilijk, wat ook blijkt uit 
het onderzoek van Altaf. Daarom willen we deze 
kwetsbare mensen binnen onze doelgroepen in de 
komende jaren heel gericht gaan opzoeken. Het is 
belangrijk deze mensen heel concreet in beeld te 
brengen en te achterhalen waarom ze tot nu toe niet 
altijd	werden	bereikt.’

HOE WORDEN MENSEN GESELECTEERD DIE 
AAN PROJECTEN MOGEN DEELNEMEN?
‘De precieze aanpak verschilt per project. Wel spelen 
altijd	mensen	in	de	landen	zelf,	die	de	situatie	ter	
plekke	het	beste	kennen,	een	rol	in	de	selectie.	
Onze	partnerorganisaties,	maar	ook	een	vertegen-
woordiging van de lokale gemeenschappen. Voor 
ons	sponsorprogramma	zoeken	partnerorganisaties	
mensen	thuis	op	en	zoeken	zij	actief	naar	de	kwets-
baarste gezinnen. In andere programma’s worden 
mensen vaak uitgenodigd om deel te nemen aan 
het project, bijvoorbeeld via hun boerengroep of via 
dorpsvergaderingen.’ 

Wim Blok

‘Ik ben schoenmaker. Helaas zijn de fabrie-
ken ver van hier en heb ik geen geld voor het 
transport. Niemand wil me een lening geven, 
want ze denken dat ik die niet zal terugbeta-
len. Voor microfinanciering moet ik een groep 
vormen met anderen, maar niemand wil met 
mij samenwerken.’
(man, 45 jaar, Bangladesh)
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‘Mijn vader verliet mijn moeder omdat ik werd geboren. Ik was 
twee jaar oud toen mijn oma mij aan een rijk gezin verkocht. Ze 
dacht dat mijn moeder dan een betere kans had om opnieuw te 
trouwen. Mijn moeder heeft jarenlang niet geweten waar ik was. 
De familie waar ik terechtkwam, behandelde me slecht. Toen mijn 
moeder mij wilde ophalen, sloegen ze haar ook. Ik was toen tien 
jaar. Nog steeds is het leven moeilijk, het is een continue strijd.’
(vrouw, 35 jaar, Bangladesh) 
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KUN JE MEER ZEGGEN OVER HOE HET KOMT 
DAT KWETSBARE MENSEN NU NIET ALTIJD 
WORDEN BEREIKT?
‘Soms	speelt	die	uitsluiting	zich	al	in	het	hoofd	van	
mensen af: ze durven zichzelf bijna niet te laten 
zien in hun eigen omgeving – laat staan dat zij zich 
zouden	aanmelden	bij	organisaties.	Maar	mensen	
kunnen ook onzichtbaar zijn voor de medewerkers 
van	onze	partnerorganisaties	omdat	ze	ver	van	het	
projectgebied wonen. Verder kunnen allerlei cultu-
rele factoren ervoor zorgen dat mensen buitengeslo-
ten worden. In sommige culturen speelt bijvoorbeeld 
nog het idee dat mensen met een fysieke of psychi-
sche	beperking	door	een	vloek	getroffen	zijn,	waar-
door	uitsluiting	dreigt.	Maar	ook	andere	barrières	en	
vooroordelen kunnen meespelen. Altaf interviewde 
in	haar	onderzoeksperiode	mensen	die	al	lange	tijd	
door niemand waren aangesproken – ze waren ook 
in hun eigen omgeving onzichtbaar geworden.’

HOE KAN WOORD EN DAAD ERVOOR ZORGEN 
DAT ÓÓK DIE ONZICHTBARE MENSEN IN DE 
PROGRAMMA’S WORDEN MEEGENOMEN?
‘Daar	gaan	we	de	komende	tijd	extra	stappen	voor	
zetten.	Bij	de	start	van	alle	projecten	wordt	een	
onderzoek uitgevoerd, ook weer samen met lokale 
gemeenschappen. Daarbij zoeken we precies uit 
welke	mensen	in	dat	specifieke	gebied	onzichtbaar	
dreigen te blijven. Vervolgens gaan we kijken wat 
we kunnen doen om hen met wat extra inspanning 
tóch bij onze projecten te betrekken. Daarbij zoeken 
we	zo	nodig	ook	samenwerking	met	partijen	die	ons	
hierbij kunnen ondersteunen. Voor het betrekken 
van mensen met een handicap bijvoorbeeld heb je 
gerichte kennis en ervaring nodig. Daarom heb-
ben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
met	de	See	You	Foundation	(voorheen	Light	for	the	
World).	In	2021	start	een	project	in	Ethiopië	waarbij	
we 5.000 jongeren met een handicap toegang 
bieden tot werk.’

OP WELKE MANIEREN SPELEN OOK 
OVERHEDEN HIERIN EEN ROL?
‘Bij ontwikkelingssamenwerking is het belangrijk 
samen	te	werken	met	(lokale)	overheden.	Dat	heeft	
in	het	werk	van	Woord	en	Daad	altijd	al	een	belang-
rijke plaats. Ook rond het bereiken van kwetsbare 
mensen gaan we in gesprek met lokale overheden. 
Daarnaast	werken	we	altijd	samen	met	andere	orga-
nisaties.	Lokale	partnerorganisaties	kennen	vaak	de	
weg	naar	de	overheden	en	andere	lokale	partijen.	
Op deze manier krijg je zo veel mogelijk beschikbare 
kennis bij elkaar en is de invloed maximaal.’

HEEFT DE CORONAPANDEMIE DE SITUATIE 
ROND HET BEREIKEN VAN DE ALLERARMSTEN 
BEÏNVLOED? 
‘In het algemeen ondervinden arme mensen het 
sterkst de gevolgen van de coronapandemie. 
Niet alleen omdat ze leven in landen met zwakke 
gezondheidszorgsystemen, maar ook vanwege de 
economische gevolgen van de pandemie. Ook men-
sen die het de afgelopen jaren wat beter kregen, 
vallen terug in armoede. Onze partners hebben 
er steeds voor gezorgd dat het werk, met allerlei 
aanpassingen, zoveel mogelijk doorging. Daar zijn 
we dankbaar voor. Maar dat het aantal kwetsbare 
mensen wereldwijd gegroeid is, maakt het wel extra 
belangrijk	om	ons	de	komende	tijd	extra	in	te	span-
nen om hen met onze projecten te bereiken.’

Meer weten? Op onze website www.woordendaad.
nl/onbereikt kunt u meer lezen over wat Woord en 
Daad doet om de meest kwetsbaren te bereiken. 

‘Sinds ik klein was, ben ik ziek. Als mijn 
ouders met mij naar het ziekenhuis wilden, 
zeiden mensen: Ga maar naar de traditio-
nele genezers. Mensen zeggen dat er kwade 
geesten waren toen ik werd geboren.’
(vrouw, 40 jaar, Benin)

‘Vier jaar geleden is mijn kind geadopteerd omdat ik geen geld 
had voor voedsel. Ik heb mijn kind sindsdien niet meer gezien. 
Ik mag niet langskomen en ze willen ook niet naar mij toe ko-
men, want dan zou het kind zelf de weg kunnen terugvinden. Ik 
kan alleen maar bidden dat mijn kind in goede gezondheid is.’
(man, 30 jaar, Benin)
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DOOR JANITA KRANENDONK-DE VRIES, COMMUNICATIESTRATEEG

Sanou Aichatou heeft een winkel met yoghurtproducten en 
andere desserts. Op zichzelf al een mooie prestatie voor een 
23-jarige vrouw in Burkina Faso. Maar de bewondering wordt 
nog groter als je hoort dat Aichatou sinds haar zesde volledig 
blind is. 

‘In Burkina Faso zie je nauwelijks mensen met een lichamelijke 
beperking zoals blindheid in het arbeidsproces. Ze worden 
vaak door hun omgeving verborgen en opleidingen worden 
niet aangepast voor hen. Binnen Werk en Opleiding Burkina 
Faso willen we voor deze mensen die vaak ongezien zijn, wél 
oog hebben.’ Aan het woord is Barthélemy Kaboret, projectma-
nager van Werk en Opleiding Burkina Faso, het project waar 
onder andere opbrengsten van de kringloopwinkel in Haarlem 
naartoe gaan. 

‘ONBEREIKT EN ONGEZIEN’. HOE ZIET DIE GROEP 
MENSEN ERUIT IN BURKINA FASO? 
Mensen met een lichamelijke beperking in Burkina Faso 
leven vaak als bedelaars of komen amper het huis uit. Dit is 
een	specifieke	groep	die	vaak	niet	bereikt	is,	al	zijn	dat	er	in	
Burkina	Faso	veel	meer.	Denk	bijvoorbeeld	aan	geografisch	
zeer afgelegen gebieden die vaak ook heel arm zijn. Maar in 
dit interview focussen we op mensen als Aichatou. Met het 
JobBooster concept richten we ons sterk op een ‘business 
mindset’: we trainen mensen om echt als ondernemer aan de 
slag	te	gaan.	Dat	ondernemerschap	zien	we	(juist)	ook	bij	men-
sen als Aichatou, omdat zij vaak meer uitdagingen in hun leven 
hebben moeten trotseren. Maar vaak lopen ze dan klem op het 
systeem: er is geen opleiding voor hen, ze krijgen geen lening 
bij de bank en andere belemmerende factoren. 

HOE VIND JE DEZE MENSEN DAN, ALS ER WEINIG 
VOORZIENINGEN ZIJN? 
We	werken	samen	met	organisaties	die	er	hun	werk	van	maken	
om mensen met een lichamelijke beperking op te zoeken en te 
identificeren.	Zij	werken	vaak	via	leiders	van	de	gemeenschappen	
en	via	kerken.	Samen	met	deze	organisaties	zorgen	we	dat	deze	
jongeren een opleiding krijgen en trainen we ze om ondernemer 
te worden. We begeleiden hen vervolgens naar een baan waar ze 
ook onder goede en eerlijke omstandigheden werk krijgen. Of in 
het geval van Aichatou: een mooie onderneming starten. 

WELKE UITDAGINGEN ONDERVINDEN JULLIE?
Om	te	beginnen	blijft	het	lastig	om	alle	jongeren	te	‘vinden’,	
omdat ze soms echt vanuit schaamte of angst verborgen 
worden. Daar hebben we in Burkina Faso echt nog een weg in 
te gaan. Maar ook als de jongeren eenmaal aan het werk zijn. In 
het geval Aichatou bijvoorbeeld lukt het maar heel moeilijk om 
een	lening	te	krijgen	voor	een	vriezer,	die	ze	echt	nodig	heeft	
om haar yoghurtproducten koel te houden. We begeleiden 
haar in het schrijven van een businessplan, maar als de banken 
te	veel	risico	zien	kost	het	soms	veel	tijd	om	dit	voor	elkaar	te	
krijgen.	Gelukkig	geeft	Aichatou	haar	droom	niet	op!

VER WEG

  ONBEREIKT EN ONGEZIEN – IN BURKINA FASO EN NEDERLAND

ZOWEL IN BURKINA FASO ALS IN NEDERLAND
 WORDEN KWETSBAREN GEZIEN

NAAM: SANOU AICHATOU (32)
WOONT  IN BURKINA FASO

Barthélemy 
Kaboret

Luister naar Werelddelen – De Podcast 
aflevering	4,	waarin	Bertine	Vermeer	
vertelt over Burkinese jongeren in het 
Werk en Opleiding-project. U vindt deze 
podcast op www.woordendaad.nl/podcast 
of op de gebruikelijke podcastkanalen.

In het Werk en Opleiding-project 
in Burkina Faso is ook plek voor 
mensen met een beperking
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In Schalkwijk in Haarlem staat een drukbezochte en brui-
sende kringloopwinkel. Een winkel waar stichting Woord en 
Daad en Stichting Ontmoeting een unieke samenwerking 
zijn aangegaan. Het is een plek waar mooie spullen worden 
verkocht voor een project voor banen in Burkina Faso. Banen 
voor kwetsbare mensen als Sanou Aichatou (zie vorige pagina). 
Maar het is ook een ontmoetingsplek, een plek waar de 
mensen die door de samenleving buiten worden gezet, binnen 
mogen komen. Aan het woord is Anja Rijkers, werktrajectbege-
leider in de winkel van Haarlem. 

KOM JIJ IN JE WERK VEEL MENSEN TEGEN DIE ONBEREIKT 
EN ONGEZIEN ZIJN?
‘Sterker	nog:	dat	is	waarom	we	hier	(in	Schalkwijk,	red.)	zitten.	
Schalkwijk is een wijk in Haarlem waar veel eenzaamheid is en 
veel sociaal arme mensen en gezinnen wonen. Zij staan vaak 
buiten het arbeidsproces, buiten de samenleving. We zien veel 
eenoudergezinnen	die	wonen	in	een	flat	van	veertien	hoog	en	
zelden buiten komen. We zien statushouders die moeite heb-
ben met integreren. Juist die mensen, onbereikt en ongezien, 
willen wij een gezicht geven. 

MAAR HOE ZORG JE ERVOOR DAT JE DEZE MENSEN DAN 
BEREIKT? 
We	werken	samen	met	bijvoorbeeld	woningcoöperaties	voor	
sociale	huurwoningen	en	stichtingen	die	zich	bezighouden	met	
statushouders. Zo begeleidt Het Open Huis het ‘community 
building’ project, waar ze contacten leggen met wijkbewoners 
en verbinding creëren. Dat doen ze met de inloopochtenden 
en	open	maaltijden	in	Het	Open	Huis	en	met	de	winkel.	Zo	
laagdrempelig	willen	we	beginnen.	De	koffietafel	in	onze	winkel	
is van levensbelang voor deze contacten. Soms komt iemand 

weken	achtereen	iedere	dag	een	kopje	koffie	drinken,	zonder	
contact te willen leggen. Maar zonder dat ze het zeggen, voel je 
hun nood en vraag om erkenning. 

KUN JE DAAR EEN VOORBEELD VAN GEVEN?
Jazeker! Meer dan één. Een mooi recent voorbeeld is een 
vrouw die telkens naar de winkel kwam, maar een muur om zich 
heen leek te hebben. Ze zei zelden iets maar kwam wel iedere 
dag terug. Tot ik op een dag een stoel pakte en gewoon naast 
haar	ging	zitten.	Ik	wilde	laten	zien:	‘Ik	zie	je’.	Binnen	een	week	
vroeg ze mij of ze ook kon bijdragen aan de winkel: of ze vrijwil-
liger mocht worden. 

WELKE UITDAGINGEN ONDERVINDEN JULLIE?
We hadden in het begin in de winkel soms te maken met insta-
biliteit en bijvoorbeeld diefstal. Vaak is er veel gebrokenheid, 
wat niet van de ene op de andere dag geheeld is. Maar we zien 
ook dat in dat proces mensen zich weer gaan hechten, bijvoor-
beeld aan elkaar als vrijwilligers en bezoekers. We horen hier 
regelmatig	het	woord	‘familie’	voorbij	komen.	En	dat	die	‘familie’	
een	sterke	basis	heeft	is	voor	ons	heel	belangrijk.	Soms	voelen	
we ons als christenen geremd om te getuigen. Maar het getui-
genis	van	liefdevolle	acceptatie	spreekt	luider	dan	woorden.’	

DICHTBIJ

  ONBEREIKT EN ONGEZIEN – IN BURKINA FASO EN NEDERLAND

ZOWEL IN BURKINA FASO ALS IN NEDERLAND
 WORDEN KWETSBAREN GEZIEN

Luister naar Werelddelen – De Podcast, waarin 
Jacob	Jan	Vreugdenhil	in	aflevering	10	vertelt	
over armoede in Nederland. U vindt deze 
podcast op www.woordendaad.nl/podcast 
of op de gebruikelijke podcastkanalen. 

In de kringloopwinkel 
van Haarlem word  
je gezien

NAAM: ANJA RIJKERS
WOONT  IN HAARLEM
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‘WE ZIEN VRIJWILLIGERS  
HIER ECHT OPBLOEIEN’

DICHTBIJ

Hun beide moeders hadden al een winkeltje aan huis: de een voor de 
zending, de ander voor Woord en Daad. Toch hadden Aagje Naberman 
en Jan Wessels toen niet kunnen denken dat ze ooit als bestuurslid 
actief	zouden	zijn	in	een	Woord	en	Daad-winkel.	‘Ik	was	nog	nooit	in	een	
kringloopwinkel geweest…’

DOOR HENRIËT ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER

Het is een doordeweekse ochtend, begin april. 
Bestuursvoorzitter	Jan	Wessels	opent	de	deur,	om	
die daarna snel weer te sluiten. ‘Anders staan de 
klanten zo binnen,’ verduidelijkt hij, ‘en de winkel 
gaat vanmiddag pas open.’ De Woord en Daad-
winkel in Drachten bevindt zich dichtbij twee andere 
kringloopwinkels, waardoor veel klanten hun bezoek 
combineren. ‘Ja, het is hier zo’n beetje de kringloop-
boulevard van Noord-Nederland,’ glimlacht hij. 

KRINGLOOP IN CORONATIJD
Op 30 september opende de Friese kringloopwinkel 
haar deuren. Van het 1100 vierkante meters tel-
lende pand op het industrieterrein in Drachten werd 
eerst maar een klein gedeelte benut, om zo alvast 
producten te kunnen verkopen. Vanaf dat moment 
werd er ook druk geklust om de rest van de winkel 
gereed te maken. ‘Al na zo’n acht weken was de vol-
ledige ruimte in gebruik,’ vertelt Jan enthousiast. En 
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nog steeds worden er verbeteringen doorgevoerd. 
Klanten roemen de overzichtelijke stellingen en 
ruime paden. Afstand houden blijkt in deze winkel 
geen enkel probleem. 

Het coronavirus gooide echter al snel roet in het 
eten. ‘We hebben geen feestje kunnen vieren toen 
we een half jaar bestonden,’ blikt Jan terug. Afgelo-
pen december werd de winkel vanwege de over-
heidsmaatregelen gesloten, maar vanaf begin maart 
zijn	de	klanten	(toen	nog	op	afspraak)	weer	welkom.	
En de schappen staan vol. ‘We zijn erg geholpen met 
kleding vanuit de kringloopwinkel in Vaassen,’ vertelt 
Aagje. ‘Ook ontvingen we vuilniszakken vol kleding 
van een tweedehands winkel uit de buurt, van een 
ander kregen we zakken met spelletjes. Ja, voorraad 
hebben we genoeg!’ Ook via Marktplaats worden di-
verse producten verkocht, zoals kleden en meubels. 
Vier vrijwilligers houden zich hiermee bezig, ieder op 
zijn of haar eigen interessegebied.

MOOIE COMBINATIE
Beiden combineren hun vrijwilligerswerk met een 
baan buitenshuis en de zorg voor een gezin. Aagje, 
doordeweeks drie dagen werkzaam als manage-
mentassistente op een school in Oldebroek, werd 
gevraagd als secretaris. ‘Ik hoefde alleen maar te no-
tuleren en aanwezig te zijn op vergaderingen.’ Haar 
activiteiten	breidden	zich	echter	al	snel	uit.	Inmid-
dels is ze zo’n drie dagen per week in de winkel te 
vinden. Lachend: ‘Ik houd van chaos, organiseren ligt 
me wel.’ Ze helpt met de kassa en voert gesprekken 
met nieuwe vrijwilligers. ‘We maken het in de winkel 
voor	de	klanten	fijn,	maar	ook	voor	de	vrijwilligers.	
Samen	ben	je	nuttig	bezig.’

Jan is directeur van een ingenieursbureau met 
meerdere	vestigen.	De	activiteiten	rondom	de	kring-

loopwinkel voelen voor hem als ontspanning. ‘Ik was 
daarvoor nog nooit in een kringloopwinkel geweest, 
maar	als	ik	hier	binnenstap	ben	ik	altijd	meteen	
enthousiast. Natuurlijk moet een kringloop ook geld 
opbrengen, maar het is heel anders dan de commer-
ciële	wereld.	Voor	mij	is	het	een	mooie	combinatie:	
me	ontspannen	en	tegelijkertijd	nuttig	bezig	zijn	
voor de naaste.’ 

ETHIOPIË
Tegenover de kassa prijkt een grote foto van een 
Ethiopische vrouw, die water haalt uit een meer. Het 
is een van de mensen uit Senbatu Shalla, waar de 
opbrengst van de kringloopwinkel naartoe gaat. De 
bestuursleden kozen bewust voor dit project omdat 
water	een	eerste	levensbehoefte	is.	‘We	kunnen	het	
ook goed uitleggen aan klanten,’ vertelt Jan. ‘Mensen 
proberen soms af te dingen, maar dan zijn ze aan het 
verkeerde adres. Het geld is niet voor mij, maar voor 
de mensen in Shalla. Ik wijs naar die foto en dan is 
het meteen klaar.’

SAMEN ÉÉN GEHEEL
Mooie herinneringen aan de winkel hebben ze 
genoeg. Jan, glimlachend: ‘Dan denk ik bijvoorbeeld 
aan die keer dat mijn zoon er ook bij was. Er werden 
net een paar meubels binnengebracht, geprijsd en in 
de winkel gezet. Ze stonden er nog geen vijf minuten 
voor het eerste meubel werd verkocht. Mijn zoon 
was stomverbaasd, ik zie dat gezicht nog voor me!’ 

Aagje:	‘Klopt,	dat	maken	we	regelmatig	mee.	
Mooi vind ik ook dat we vrijwilligers hier echt zien 
opbloeien. Dat zijn voor een deel mensen die graag 
terug willen keren in de maatschappij. Een kring-
loopwinkel is dan een laagdrempelige eerste stap. 
Een van de vrijwilligers wilde eerst absoluut niet 
achter de kassa, terwijl ze dit nu met veel plezier 
doet. Ze praten met klanten en hebben het gezel-
lig met elkaar. Met allerlei soorten mensen vorm je 
uiteindelijk	toch	één	geheel.	Prachtig	om	dat	te	zien!’	

WERELDDELEN / JUNI 2021

‘We maken het in de winkel voor 
de klanten fijn, maar ook  

voor de vrijwilligers.’  

Kijk op woordendaadwinkels.nl 
voor een winkel bij u in de buurt. 

De Woord en 
Daad-winkel in 

Drachten

Een kijkje nemen of vrijwilliger worden? Woord en 
Daad-winkel Drachten is te vinden op De Hemmen 14 
en is geopend op: wo 14-17u, vr en za 10-17u. 
Zie ook woordendaadwinkels.nl/drachten.



Jullie hebben vast weleens zandtaartjes gemaakt of 
‘brandnetelsoep’ gekookt. Lekker kliederen met aller-
lei materiaal uit de natuur om zo heel veel ‘net-alsof’ 
dingen te bakken of koken. Extra leuk als de juf of je 
vader of moeder het spel meespeelt en een ‘hapje’ 
meesmikkelt!

In Senbatu Shalla, een heel arm en droog gebied in 
Ethiopië, is troep in het water helaas geen spel-
letje. Daar gooien de kinderen niet allerlei blaadjes 
en materialen in het water om mee te spelen. Nee, 
moeders zijn daar iedere dag druk bezig om allerlei 
vieze dingen úit het water te vissen, voor ze het aan 
hun kinderen te drinken kunnen geven. Anders zou je 
zomaar	wormen	in	je	beker	water	kunnen	aantreffen!	
Onvoorstelbaar voor ons, toch? 

Woord en Daad probeert met de programma’s juist 
de	allerarmsten	te	bereiken,	zoals	moeder	Berita	(42)	
uit Shalla. Zij staat iedere morgen vroeg op om water 
te halen. Doordat het water niet schoon is, worden 
zij	en	haar	acht	kinderen	regelmatig	ziek.	Daarom	
wordt in dit gebied een drinkwatervoorziening 

aangelegd. Hierdoor kunnen moeder Berita en heel 
veel andere mensen in Shalla in de toekomst snel, 
makkelijk en goedkoop hun jerrycan met schoon 
drinkwater vullen voor hun gezinnen. Wat een veran-
dering zal dat zijn! 

Jij kunt ook meesparen voor Shalla! Op D.V. 11 sep-
tember hopen we in het midden van Nederland het 
evenement Sport for Others te organiseren. Loop of 
fiets	met	je	klas	of	gezin	lekker	sportief	mee!	
Kijk op sportforothers.com en meld je aan! 

Meer weten over dit mooie project?  
We hebben speciaal voor jou een Woord en Daad 
Kidskwartiertje	gemaakt	over	Shalla!	
Kijk op www.woordendaad.nl/kidskwartiertjes.

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

Groetjes Janneke Witzier

Puzzel 
Er wordt heel wat met water 
gesjouwd in Shalla. Meestal 
wordt het water in een 
gele jerrycan van 25 liter 
vervoerd. Daar moet je wel 
een sterke rug voor hebben! 
Hoe vaak tel jij het woordje 
‘jerrycan’ in de puzzel?  

Mail het juiste aantal voor 
31 juli naar kids@woorden-
daad.nl.	Vermeld	altijd	naam,	
adres	en	leeftijd	en	wie	weet	
win jij een prijsje! 

n a c y r r e j

j e r r y c a n

e e a e n y n y

r a r r a e c a

r y e r c r y n

y n j c y a e r

c r y a n c n c

a y n n e j a a

n e a r j e y n

n a c y r r e j

NIEUW!



21

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 eerste 
kwartaal 2021

Kerkschoonmaakactie 
voor Guatemala

Wat een bikkels! De leerlingen 
van groep 7 van de Abraham 
Hellenbroekschool in Zwijndrecht 
voerden	actie	voor	goed,	christelijk	
onderwijs in Guatemala. Dat deden 
ze op een heel bijzondere manier: 
ze organiseerden een schoonmaak-
actie	en	maakten	samen	de	plaat-
selijke kerk schoon. Dit leverde 
ruim 2000 euro op! Namens de 
juffen	en	meesters	uit	Guatemala:	
hartelijk bedankt!

Dankdagkalender

Leerlingen van groep 6 van SBO De 
Wijngaard	in	Barendrecht	hebben	tijdens	
de dankdagweek met de dankdagkalender 
nagedacht over en geld opgehaald voor de 
kinderen in Colombia. Alles bij elkaar werd 
het mooie bedrag van €170,78 gespaard. 
Heel hartelijk dank, jongens en meiden. 
Daar zijn de kinderen in Colombia heel blij mee!

Spreekbeurt en verkoopactie

Teunise Hak uit Hardinxveld-Giessendam 
heeft	een	spreekbeurt	gehouden	over	Woord	
en Daad. Ze kreeg er het mooie cijfer 8,5 

voor. Maar dat is nog niet alles. Teunise bedacht er een leuke 
verkoopactie	bij.	Ze	verkocht	doosjes	Wilhelmina-pepermunt	en	
haalde daarmee 80 euro op voor Woord en Daad. Teunise, goed 
gedaan	en	hartelijk	bedankt	voor	deze	actie!

WERELDDELEN / JUNI 2021

PROGRAMMA BEDRAG
Algemeen  967.506 
Bewustwording  120 
Duurzaam water  322 
Gezondheidszorg  899 
Huizenbouw  60 
Inclusive Agribusiness  20.823 
Job Booster  3.645 
Nalatenschappen  336.001 
Noodhulp  43.152 
Onderwijs  52.412 
Overige inkomsten  509.240 
Policy	Influencing  290 
TVET/JBS  543 
Bangladesh  99.100 
Huizenbouw  16.648 
Job Booster  23.460 
Onderwijs  58.992 
Benin  197.652 
Duurzaam water  1.629 
Inclusive Agribusiness  13.913 
Job Booster  91.705 
Onderwijs  90.405 
Burkina Faso  830.712 
Duurzaam water  161.545 
Inclusive Agribusiness  26.489 

Job Booster  239.500 
Onderwijs  403.177 
Colombia  417.545 
Job Booster  137.150 
Onderwijs  280.395 
de Filipijnen  232.383 
Job Booster  1.681 
Onderwijs  230.702 
Ethiopië  1.125.449 
Duurzaam water  -0 
Inclusive Agribusiness  37.500 
Job Booster  93.962 
Noodhulp  403.293 
Onderwijs  389.932 
Weerbaarheid  200.762 
Guatemala  542.672 
Inclusive Agribusiness  50.000 
Onderwijs  492.672 
Haïti  563.153 
Duurzaam water  -   
Onderwijs  563.153 
India  193.434 
Job Booster  1.600 
Onderwijs  191.834 
Mozambique  35.000 
Inclusive Agribusiness  35.000 

Nederland  355.173 
Algemeen / intern  53.002 
Bewustwording  -91 
Overige inkomsten  1.762 
Policy	Influencing  300.500 
Nepal  10.000 
Onderwijs  10.000 
Oeganda  312.139 
Duurzaam water  13.365 
Inclusive Agribusiness  289.816 
Job Booster  6.000 
Onderwijs  2.958 
Sierra Leone  350.647 
Inclusive Agribusiness  173.697 
Job Booster  25 
Onderwijs  176.925 
Sri Lanka  20.055 
Inclusive Agribusiness  20.040 
Job Booster  15 
Tsjaad  268.803 
Job Booster  87.760 
Onderwijs  181.043 
EINDTOTAAL  6.521.424



Dit evenement wordt mede mogelijk 
gemaakt door sponsoren:

Jenneke de Heer 
Wat was Sport for Others 

een leuk evenement. 
Samen	een	sportieve	

uitdaging aangaan voor 
het goede doel, dat is een 
topcombinatie.	Ook	dit	
jaar ben ik er weer bij!

Voor welke uitdaging kies jij? Fietsend, wandelend of 
hardlopend	leg	je	een	prachtige	route	(regio	Veluwe/
Nederrijn)	af.	Met	het	opgehaalde	sponsorgeld	draag	je	bij	
aan schoon water in het kurkdroge Senbatu Shalla, Ethiopië. 

Voor	meer	informatie	over	de	routes	én	om	je	direct	in	te	
schrijven ga je naar  www.sportforothers.com 

Tijdens dit evenement houden we ons strikt aan 
de	dan	geldende	voorschriften	rondom	COVID-19.	
Deelnemers worden op de hoogte gehouden van de 
eventuele aanpassingen in het evenement. 

DOE MEE
met Sport for Others 2021

 D.V. 11 SEPTEMBER 2021



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. 

Jan Nederlof uit Capelle aan den IJssel is 
mede-eigenaar van twee bedrijven in de 
automotive sector: Dijkgraaf Automateri-
alen en Jatech Automaterialen. Een aantal 
jaar geleden werd hij door Woord en 
Daad benaderd om in regio Rotterdam 
een netwerk van christelijke onderne-
mers op te zetten. Jan: ‘Na een aantal 
oriënterende gesprekken startten we 
RegioOndernemers Groot-Rotterdam. 
Inmiddels hebben we zo’n 80 leden!’

VEILING VIA WHATSAPP
Van 19 t/m 23 april 2021 organiseerde 
Woord en Daad een online veiling 
voor ondernemers. Via een besloten 
WhatsAppgroep werden elke dag ver-
schillende kavels geveild. De RegioOn-
dernemers	uit	Rotterdam	deden	ook	
mee. Jan: ‘We hebben zelf al eerder een 
fysieke veiling georganiseerd en laatst 
ook een online veiling via Whatsapp. 
We vinden het leuk om mee te doen 
en	stellen	zelf	ook	een	aantal	artikelen	
beschikbaar, zoals een gereedschapskist, 
hogedrukreiniger en een doppendoos.’

SNELLE REACTIE
Een veiling vereist vaak een snelle 
reactie	van	de	deelnemers,	maar	hoe	
gaat dat online? Jan: ‘De beheerder deelt 
steeds één veilingitem met foto en bij-
behorende	informatie	in	de	WhatsApp-
groep. Vervolgens begint het spel 
van bieden en elkaar overbieden. De 
biedingen volgen elkaar vaak snel op, dat 
maakt het spannend. Een broodpakket 
ging weg voor hetzelfde bedrag als een 
tuinbank! De veiling is een mooie manier 

om geld op te halen voor de diverse 
projecten van Woord en Daad.’
Teaser: De online veiling was een groot 
succes!

EIGEN BEDRIJF ALS INZAMELPUNT
Ook de vrouw van Jan, Hanneke, is be-
trokken bij het werk van Woord en Daad. 
‘Hanneke is vrijwilliger in de Woord en 
Daad-kringloopwinkel	in	Rotterdam.	Ja-
tech Automaterialen is een inzamelpunt 
voor	gebruikte	spullen.	Regelmatig	rijdt	
er een grote bestelbus met verzamelde 
goederen naar de kringloopwinkel.’

SANITAIRE VOORZIENINGEN IN 
BANGLADESH
De RegioOndernemers steunden de 
afgelopen drie jaar het Duurzaam 
Water-project in Bangladesh. Jan: ‘Mede 
dankzij onze jaarlijkse bijdrage kunnen 
nu 406.000 mensen gebruik maken van 
verbeterde sanitaire voorzieningen. In 
drie	jaar	tijd	werden	ruim	94.000	punten	
gerepareerd of aangelegd, leerden 207 
mensen de punten legen en schoon-
maken en werden 186 ondernemers 
getraind	in	het	geven	van	voorlichting	en	
het verkopen van sanitaire producten. 
Geweldig!’

EEN VAN DE...
betrokken ondernemers

COLOFON
Werelddelen	is	een	gratis	kwartaaluitgave	van	Woord	en	Daad	voor	
belangstellenden. Op verzoek kunt u ook alleen ons decembernum-
mer ontvangen. 

In	een	gebroken	wereld,	getekend	door	armoede	en	onrecht,	streeft	
Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Konink-
rijk.	Het	Bijbels	perspectief	op	gerechtigheid	en	barmhartigheid	
drijft	ons	om	dagelijks	bij	te	dragen	aan	een	duurzame	verandering	
van mensen hier en daar.
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De online veiling was een groot 
succes: er werd € 35.137,- 
opgehaald voor het Agri Job 
Booster- project in Benin, gericht 
op waardig werk voor 3.000 
jongeren.

‘De veiling is een mooie 
manier om geld op te halen 

voor de projecten van  
Woord en Daad.’ 
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Berita
Elke	morgen	staat	Berita	(42)	
vroeg op om water te halen. Voor 
haarzelf, maar ook voor haar acht 
kinderen. Nu, in het regenseizoen, 
hoeft	ze	er	gelukkig	niet	ver	voor	
te	lopen.	Maar	in	het	water	zitten	
vaak wormen. Hoewel Berita 
probeert de wormpjes uit het 
water	te	vissen,	blijft	de	angst	
voor ziekten groot. ‘Ik ben blij dat 
Woord en Daad hier in Shalla een 
drinkwatervoorziening aanlegt,’ 
vertelt Berita. ‘Hopelijk worden 
mijn kinderen dan niet meer ziek.


