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BEELD

Dankt God in alles; want 
dit is de wil van God in 
Christus Jezus over u.

1 Thessolonicenzen 5:18
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BEELD

‘IN ALLES WAT JE DOET, ZET GOD OP 
DE EERSTE PLAATS. GEEF  
NOOIT OP, ZELFS NIET IN  

MOEILIJKE TIJDEN.’

Angeline (17)
Port au Prince, 

Haïti

Lees het interview 
met Angeline op 
de website van  
Woord en Daad

https://www.woordendaad.nl/in-alles-wat-je-doet-zet-god-op-de-eerste-plaats/
https://www.woordendaad.nl/in-alles-wat-je-doet-zet-god-op-de-eerste-plaats/
https://www.woordendaad.nl/in-alles-wat-je-doet-zet-god-op-de-eerste-plaats/
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LENS / FILTER

Donkere bril
'Niet al je problemen verdwijnen 
als iemand tegen je zegt: "Het 
komt wel goed" of: "Anderen 
hebben het veel zwaarder dan 
jij." Sterker nog, als je dat hoort 
terwijl je het moeilijk hebt, kun je 
je heel alleen voelen.
Maar vaak is het zo dat je je 
problemen door een donkere bril 
bekijkt als je somber of verdrietig 
bent. Je verliest het overzicht en 
kunt niet meer relativeren. Het 
helpt dan om samen met iemand 
te zoeken naar oplossingen.' 

Oefenen
'Positief blijven kun je 

oefenen. Dit begint met op een 
positieve manier over jezelf 
denken. Soms zijn we negatief 
over onszelf: "ik kan dit nooit" en 
"ik ben niet goed genoeg." Een 
manier om te oefenen is om een 
simpele regel te volgen: zeg niets 
tegen jezelf wat je ook niet te-
gen een ander zou zeggen. Wees 
mild en moedig jezelf aan.'

Dankbaarheid
'Wat ook helpt, is het oefe-

nen in dankbaarheid. In de Bijbel 
word je aangemoedigd om God 
te danken voor al je zegeningen. 
Paulus zegt bijvoorbeeld: “Dank 
God in alles. Want dit is de wil 
van God in Christus Jezus voor 
u.” Een eenvoudige oefening is 
elke avond drie dingen opschrij-
ven waarvoor je dankbaar bent.'

Nienke van den Berg – de Jong 
(33) is psycholoog in de foren-
sische- en verslavingszorg. Lees 
verder op pagina 27.

Wereldwijd hebben jongeren zoals jij te maken 
met allerlei uitdagingen. Hoe ga je daarmee om?

OPTIMISTISCH 
BLIJVEN...
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Hoe doe je dat?

LENS/FILTER
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MET STER

Durf jij op God  
te vertrouwen?

‘Wees vastberaden en standvastig’, zegt Mozes 
tegen het volk van Israël. Later zegt God exact 
deze woorden ook tegen Jozua die de zware 
taak van Mozes over moet nemen. 

Iedereen heeft zijn eigen strijd, of dit nu 
eenzaamheid, ziekte of armoede is. Met deze 
woorden van God in ons achterhoofd hoeven 
wij niet bang te zijn. God zal bij je zijn en voor 
je uit lopen. Dus wees vastberaden en wandel 
in Gods kracht, dan zal God bij je zijn en jou de 
kracht en moed geven die jij op dat moment 
nodig hebt. Durf jij erop te vertrouwen dat 
God sterk en groot genoeg is, hoe moeilijk de 
situatie ook lijkt in jouw ogen?

‘WEES  
VASTBERADEN EN 

STANDVASTIG’
Deuteronomium 31:6

Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht;  
want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten.

TEKST MICHELLE 
VAN DER  

MEER-LANZ (24) 

Studeert Theologie aan de 
Christelijke Hogeschool Ede. 
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NAAM Christian 
Alexander Pineda 
Medina (15), Colombia

NAAM Orou Clément 
Sabi Gani (15), Benin

Kun je ons iets over jezelf  
vertellen? 
Christian: Ik zit in de 10e klas van 
de Dios es Amor (God is Liefde) 
school in Lucero Alto. Ik woon bij 
mijn ouders en twee broers. Om-
dat ik een lage weerstand heb kan 
ik niet naar buiten, dus in mijn vrije 

tijd praat ik graag virtueel met mijn 
vrienden of luister ik muziek.

Orou: Ik zit in de 4e klas van de 
middelbare school van Gkounrou. 
Als ik mijn huiswerk klaar heb, 
speel ik vaak voetbal met mijn 
vrienden.

NIEUW CONTACT
THEMA: HOE BLIJF JIJ OPTIMISTISCH?

DUBBELINTERVIEW
Optimistisch blijven

Optimistisch blijven, dat is niet altijd gemakkelijk.  
Zeker niet als je te maken hebt met grote uitdagingen, 
zoals de Colombiaanse Christian en Orou Clément uit 
Benin. Toch houden zij moed om door te gaan.



THEMA: HOE BLIJF JIJ OPTIMISTISCH?

GRENZELOOS - 11

NIEUW CONTACT

Zijn er dingen in je leven die je 
moeilijk vindt? 
Christian: Ik ben geboren met 
een misvorming in mijn schedel 
die mijn gehoor en botten aantast. 
Daarvoor heb ik al veel behande-
lingen gehad en nu wacht ik op 
de volgende operatie. Mijn familie 
moet hard werken om dit te kun-
nen betalen.

Orou: Ja, bijvoorbeeld de afstand 
van zeven kilometer tussen mijn 
dorp en mijn school, die ik soms 
wel vier keer per dag afleg. Ook 

hebben we thuis niet altijd elektri-
citeit. Zonder licht is het moeilijk 
om mijn huiswerk te maken.

Wat helpt jou om optimistisch te 
blijven? 
Christian: Wat mij helpt is dat 
God altijd bij me is. Hij heeft me 
de kracht gegeven om verder te 
gaan. Daarnaast ben ik enorm 
dankbaar voor mijn gezinsleden 
die veel van me houden, en voor 
de mensen op school. Docenten 
moedigen me aan als ik verdrietig 
ben en ze bidden voor mij, en mijn 
klasgenoten zijn aardig voor me. 
 
 

Orou: Ik bid en vertrouw op God, 
dankzij de steun van mijn sponsor. 
Als ik verdrietig ben, zeg ik tegen 
mezelf dat al deze mensen me 
steunen en op me rekenen. 
Daardoor heb ik de moed om door 
te gaan. Ik voel dat God van me 
houdt en dat Hij luistert naar mijn 
gebeden.

Welke tip wil je jongeren wereld-
wijd meegeven? 
Christian: Verlies nooit de hoop 
als het moeilijk is. We moeten 
volhouden en leren dat onze 

hoop van God komt. Blijf dicht 
bij God want Hij is Degene Die 
trouw blijft, zelfs in de moeilijkste 
omstandigheden.

Orou: Ook als er dingen tegen-
zitten, ben ik niet uit het veld 
geslagen, omdat God altijd bij me 
is. Ik geloof dat alles mogelijk is 
voor degenen die bidden en in 
God geloven. 

THEMA: HOE BLIJF JIJ OPTIMISTISCH?

Orou:  
‘Ik geloof dat alles 

mogelijk is voor 
degenen die bidden 
en in God geloven.’ 

Christian:
‘Blijf dicht bij God,  
want Hij is Degene 

Die trouw blijft.’ 

GRENZELOOS - 11
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‘HET HELPT MIJ 
OM TE BEDENKEN  

WAT DE LICHT-
PUNTJES ZIJN IN 

MIJN LEVEN’

GEDEELD

Mirthe, jij zou vorig jaar in Sierra Leone 
zitten. Vertel eens?
Ik solliciteerde in de 4e klas om Young 
Ambassador te worden van Woord en Daad. 
We zouden op reis gaan naar Sierra Leone. 
Ik wilde meedoen voor de mensen daar, 
maar ook voor mezelf. Ik was nog nooit in 
Afrika geweest en had niet eerder gevlogen. 
Dat waren allemaal ‘eerste keer’-momenten.

Maar dat liep iets anders...
Ja, als het dan niet doorgaat, baal je natuur-
lijk enorm. Al voelden we het door de eerste 
lockdown ook wel aankomen. Maar toen 
dacht ik: misschien dan in de zomervakantie 
of na mijn examenjaar. Nou, niet dus.

GEDEELD
THEMA: HOE BLIJF JIJ OPTIMISTISCH?

NAAM: Mirthe Hoek 

LEEFTIJD: 16

GEZIN: 2 zussen (1 zus getrouwd), 
1 zusje, en 1 broertje

SCHOOL: Driestar College in 
Gouda

LEERJAAR EN NIVEAU: havo 5
HOBBY'S: piano spelen en zingen 
met mijn zussen.

Mirthe : 
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Hoe reageerde je toen je de-
finitief hoorde dat de reis niet 
doorging?
Ik dacht eerst wat balen, ik wil 
zo graag en nu lukt het allemaal 
niet. Maar daarna denk je: het 
is een soort luxeprobleem. Het 
gaat allereerst om de hulp aan 
die mensen. Ons hoofddoel, 
geld binnen halen, hadden we 
al gehaald.

Wat hielp jou om de knop om 
te zetten en de teleurstelling 
achter je te laten?
Dat lukte vrij snel. Je went er 
ook wel aan dat veel dingen 
niet doorgaan. De digitale reis 

die we dit jaar hadden was echt 
heel mooi. We videobelden met 
mensen in de Filipijnen, Sierra 
Leone, Colombia en Guate-
mala. Natuurlijk was het niet 
te vergelijken met een echte 
reis. Maar je ziet en spreekt de 
mensen en dat maakt dat je je 
echt verbonden voelt. 

Word je er blij van om je in te 
zetten voor andere mensen?
Ja zeker, ik vind het leuk om 
mensen te helpen. Dat doe ik 
graag in mijn eigen Katwijk, maar 
ik word ook enthousiast van mijn 
zus, die vrijwilligerswerk doet 
in Albanië. Ze geeft daar Bijbel-

studies en helpt mensen door 
kleding te naaien. Heel simpele 
dingen, maar je ziet wel waar je 
het voor doet. En dat kun je dan 
met en voor God doen. Daar 
ben ik veel mee bezig.

Is er iets wat jij meer bent gaan 
waarderen in de achterlig-
gende tijd?
Ik ben sowieso de vrijheid die 
we hadden wel meer gaan 
waarderen. Je kon alles doen 
wat je wilde: tot laat buiten zijn, 
met mijn vriend naar het strand, 
iedereen hutjemutje in een 
huis. En ook ons gezin: dat het 
gezellig is en het prima gaat, 
ook al zijn we met veel. Dat zijn 

kleine dingen die je eerst niet 
zag, maar waar je best dankbaar 
voor kan zijn.

Wat helpt jou om ondanks 
teleurstellingen optimistisch 
te blijven?
Het helpt mij om te bedenken 
of op te schrijven wat de licht-
puntjes zijn in mijn leven. Te kij-
ken wat ik allemaal wel heb. En 
gewoon contact houden met 
vriendinnen, lekker een rondje 
te lopen, iets kijken. Toen ik 
een periode in quarantaine zat, 
speelden we thuis tien keer per 
dag het spel Regenwormen. 
Dat was super gezellig.

Welke tip(s) zou je aan andere 
jongeren willen meegeven om 
optimistisch te blijven?
Bel iemand op of stuur een 
kaartje! Of iets simpels als een 
bloemetje plukken. Daar word 
je hartstikke blij van. En deel 
dingen waar je mee zit met 
anderen of praat erover met 
God. Dat lucht op en dan ben 
je nooit alleen. En dat we daar 
richting elkaar gewoon open 
over kunnen praten. Ook over 
de vragen die je bijvoorbeeld 
hebt. Dat helpt iedereen!

'Ik vind het 
leuk om 

mensen te 
helpen.'

GEDEELD
THEMA: HOE BLIJF JIJ OPTIMISTISCH?
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VOORGESTELD VOOR JOU/TIPS

Ben jij wel in voor een sportieve 
uitdaging? En wil jij ook je steen-
tje bijdragen zodat mensen in 
Ethiopië schoon water drinken? 
Dan is Sport for Others een 
prachtige kans! Dit event van 
Woord en Daad vindt in 2021 
plaats op Hollandse bodem. 

Op de prachtige Veluwe hebben 
we verschillende wandel- en 
fietsroutes uitgezet, met voor 
elke sporter wat wils. 

IN HET 
ZWEET  

VOOR 
SCHOON 

WATER 

THEMA: HOE BLIJF JIJ OPTIMISTISCH?
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VOORGESTELD VOOR JOU/TIPS 
THEMA: HOE BLIJF JIJ OPTIMISTISCH?

VOLG ONS OP 
SOCIAL MEDIA! 

 Sport for Others staat dit jaar in 
het teken van Water voor Shalla, 
Ethiopië.  
 
In dit kurkdroge gebied lopen 
gezinnen 6 tot 36 kilometer om bij een 
waterpunt te komen! Maar water is duur en 
putten staan vaak droog. Veel 
mensen in Shalla 
worden daarom 
gedwongen om vies, 
modderig water te 
drinken.
 
Woord en Daad zet 
zich in voor 
een duurzame veran-
dering: een  

drinkwatersysteem dat duizenden inwoners 
schoon water biedt. 

Doe jij mee aan Sport for Others? Dan laat jij 
je voor jouw prestatie voor minimaal 500 euro 
sponsoren. Voor dit bedrag krijgen maar liefst vijf 
gezinnen toegang tot schoon drinkwater! 
 
Ga jij voor een wandeltocht van 20  
of 30 kilometer? Of juist een prachtige 
fietsroute van 50, 100 of 150 kilometer?

Ga de uitdaging aan: sportforothers.com

Lekker naar buiten met 
de Ommetje-app! 

Elke dag wandelen is belangrijk voor 
je fysieke en mentale gezondheid. De 
Ommetje-app helpt je daarbij. Start met 
vrienden of familie een competitie of 
ga de uitdaging aan tegen de rest van 
Nederland. Zo motiveer je elkaar! 
 
Download de App ‘Ommetje lopen’ in 
Google Play of App store.

#DITVINDJELEUK

Shalla,        Ethiopie
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Leerlingen uit 4GT van het 
Van Lodenstein College in 
Kesteren kwamen in actie 
voor ons onderwijsproject in 
Guatemala. Luuk Blankestijn 
(17) vertelt over dit sportieve 
én muzikale initiatief waar-
mee al duizenden euro’s zijn 
opgehaald. 

Jullie hebben een concert 
en een mountainbikeactie 
opgezet? 
Klopt! Dat was leuk om te 
doen. Wel een hele uitdaging 
om mensen erin mee te krij-

gen, maar het hoeft ook niet 
allemaal te komen aanwaaien.

Eén van de acties kon je com-
bineren met een hobby?
Ja, ik speel vanaf mijn 7e al 
orgel, dus mooi om dat nu in 
de Oude Kerk in Veenendaal te 
kunnen doen. Op het zwaarste 
orgel van Nederland.

Wat was je motivatie om mee 
te doen?
Vooral: kijk eens naar jezelf. 
Nederland is een van der 
rijkste landen ter wereld. Als je 

dan verhalen hoort van men-
sen die nog in hutten leven... 
Dan word je er wel bij stilgezet 
dat je het hier heel goed hebt, 
zo op de bank met een kop-
telefoon op je hoofd.

Zou je het andere jongeren 
aanraden om ook in actie te 
komen?
Ja! Het geeft een goed gevoel 
om iets voor anderen te 
betekenen. En ook om in deze 
coronatijd iets te organiseren 
waar mensen thuis van kunnen 
genieten.

‘HET GEEFT EEN 
GOED GEVOEL 
OM IETS VOOR 
ANDEREN TE  
BETEKENEN’

NIEUW CONTACT

#blessed
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MIJN VERHAAL

SAMEN 
STERK
Hoe blijf jij optimistisch in  

moeilijke tijden? En wat is jouw  
advies aan leeftijdsgenoten? 

#Positief

MIJN VERHAAL

NAAM Ella van Soest, 
LEEFTIJD 13 jaar
PLAATS Veenendaal

‘’Ik denk niet aan wat niet kan. Ik 
geniet van wat er wel kan, zoals: 
kamperen in de achtertuin, een 
ijsje eten in het dorp, verjaardag 
vieren in het park, knutselen op 
mijn eigen kamer en spelletjes 
doen met mijn moeder. Er is nog 
zóveel wat er wel kan! 

Mijn tip? Denk niet teveel over wat 
anderen van jou vinden. Maar denk 
er over na hoe je zelf zou willen 
zijn. Denk na over wat je voor an-
deren kunt betekenen. Daar word 
je gelukkig van!’’
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NAAM Zima Djamiratou
LEEFTIJD 15 jaar
PLAATS Nikki, Benin

MIJN VERHAAL
THEMA: HOE BLIJF JIJ OPTIMISTISCH?

‘’In het weekend speel ik basketbal met 
mijn klasgenoten. Ik ben er helemaal niet 
zo goed in, maar dat geeft niet: ik vind 
het geweldig om te doen. Wat mij ook 
helpt om enthousiast en optimistisch te 
blijven is mijn geloof in God.

Leeftijdsgenoten adviseer ik om de les-
sen van elke dag toe te passen in je le-
ven. En het belangrijkste: Jezus Christus 
als Redder en Heere accepteren.’’

'Geloof 
in God 

houdt mij 
optimistisch.'

NAAM Nathan Lema
LEEFTIJD 13
PLAATS Utrecht

‘’Ik blijf positief in 
deze tijden door 
bezig te zijn met mijn 
hobby’s: sporten, mu-
ziek maken en gamen. 
Ook spreek ik veel af 
met vrienden.

Mijn advies aan 
anderen is om een 
leuke, nieuwe hobby 
te vinden en daar veel 
tijd aan te besteden!’’

‘’Mijn familie helpt mij om 
optimistisch te blijven. Ik 
hou heel veel van ze en ik 
werk hard om hun kwaliteit 
van leven te verbeteren. 
Ik geloof dat jongeren hun 
doelen kunnen bereiken 
met geduld, doorzettings-
vermogen, eerlijkheid en 
geloof. Wij kunnen zo echt 
voor verandering zorgen in 
deze wereld!’’

NAAM Deiner Morelo 
Luquez 
LEEFTIJD 18 jaar
PLAATS El Pozon, 
Colombia
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NAAM Selvarasa 
Roshanthan
LEEFTIJD 22 jaar
PLAATS Batticaloa,  
Sri Lanka

‘’Mijn familie is mijn 
grootste steun, zeker nu 
mijn vader is overleden 
aan kanker. Het vertrou-
wen dat zij in mij hebben, 
houdt mij optimistisch.
Ik zou mijn leeftijdsge-
noten willen zeggen: we 
hebben allemaal gaven en 
talenten. Probeer jouw 
talenten te ontdekken, zo 
nodig met hulp van een 
goede mentor. Door hard 
te werken, kan je jouw 
doelen bereiken.’’

NAAM Riëtte Knoops 
LEEFTIJD 18 jaar
PLAATS Soesterberg

‘’Ik kijk naar de kleine din-
gen die in deze tijden van 
corona wel mogen en waar 
ik gelukkig van word. Daar 
haal ik mijn plezier uit!

Focus je op de kleine din-
gen die je blij maken. Zoals 
een wandeling maken of bij 
je opa en oma op bezoek 
op 1,5 meter afstand.’’

Psycholoog 
Nienke van den Berg 

Waarom is het zo belangrijk 
om onszelf en elkaar moed in 
te spreken? En wat als het niet 
helpt? We vragen het psycho-
loog Nienke van den Berg: 

‘’Als je tegenslag in je leven hebt, 
is het normaal dat je verdriet, 
angst of boosheid ervaart. Het 
is niet de bedoeling om deze 
emoties te ontkennen en gefor-
ceerd positief te blijven denken. 
Sterker nog: het ontkennen van 
verdriet of boosheid kan juist 
averechts werken. Het is oké om 

je niet oké te voelen als je iets 
ergs meemaakt.

Bij tegenslag is het dus be-
langrijk om ruimte te geven 
aan negatieve emoties. Je zult 
merken dat deze emoties je ook 
informatie geven over wat je 
kunt doen om je beter te voelen. 
Bijvoorbeeld steun zoeken bij 
anderen, je hart luchten, aflei-
ding zoeken en goed voor jezelf 
zorgen.’’
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BEELD
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ZONNIG WERK
Grote delen van Burkina Faso, waaronder de 
buitenwijken van steden, zijn niet aangeslo-
ten op het elektriciteitsnetwerk. Rond 18:00 
uur gaat de zon onder. Dan wordt het overal 
pikdonker.

Via het Werk en Opleiding-project van 
Woord en Daad worden jongeren opgeleid 
en bijvoorbeeld in de zonne-energiesector 
aan een baan geholpen. Hier liggen grote 

kansen voor jongeren in dit land met een 
hoge jeugdwerkloosheid. 
Behalve met de coronapandemie, hebben 
veel jongeren te maken met armoede en de 
dreiging van terrorisme. Toch hebben vorig 
jaar duizenden jongeren een diploma van 
de vakschool gehaald. Over optimisme en 
dankbaarheid gesproken: sinds de start van 
het Werk en Opleiding-project in Burkina 
Faso vonden 17.448 jongeren werk!
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Colofon
Woord en Daad werkt vanuit 
Bijbels perspectief aan duurza-
me verandering voor mensen 
in armoede. Zo creëren we sa-
men hoop en nieuwe kansen. 
Grenzeloos is het jongerenblad 
van Woord en Daad.

www.woordendaad.nl
info@woordendaad.nl
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Afblijven ! Dit is mijn     Grenzeloos!

Let op:  
eerst ontsmetten!

Retouradres: Postbus 560, 4200 AN Gorinchem




