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> WOORD
DOOR DS. J.M.J. KIEVIET, RENSWOUDE

Ontferming  
over kinderen
“Mijn ogen zijn verteerd door tranen (…), 
omdat het kind en de zuigeling op de 
straten der stad in onmacht zinken.”
“Er is verwachting voor uw nakomelingen!”, 
spreekt de Heere.
KLAAGL. 2: 11 EN JER. 31: 17

Het is van alle tijden en van alle continenten. Waar oor-
logen woeden, etnische conflicten uitbreken of natuur-
rampen de bevolking treffen, altijd weer blijken vooral de 
kinderen de dupe te zijn. De berichten en beelden van 
ondervoede en verwaarloosde kinderen zijn ons maar al 
te zeer bekend. In de tijd van Jeremia was het niet an-
ders. Jeruzalem is ingenomen door de legers van Babel. 
Stad en tempel zijn verwoest en een groot deel van de 
bevolking is gedeporteerd. Toch zijn er nog inwoners 
achtergebleven. Maar hun toestand is wellicht nog ern-
stiger dan die van de weggevoerde ballingen. De klacht 
van Jeremia is aangrijpend. Er lijkt geen toekomst meer 
te zijn. De ouderen rouwen. De jonge vrouwen laten 
het hoofd hangen. De jongens en de meisjes dreigen te 
bezwijken. Er is aan alles tekort. Als de kinderen om eten 
vragen, is het er niet.

Toch volstaat de profeet niet met klacht en rouw. Hij 
brengt zijn nood bij de Heere. Hij roept de overgebleve-
nen er ook toe op: “Stort uw hart uit voor het aangezicht 
van de Heere als water. Hef uw handen tot Hem op voor 
de ziel van uw kinderkens…” [2: 19].
Deze voorbede is niet tevergeefs. We mogen wel zeggen 
dat de grote God met ontferming bewogen is over kinde-
ren. Voor hen is immers het Koninkrijk, zal later de Heere 
Jezus getuigen. Voor hen ligt er een kostbare belofte: “Er 
is verwachting voor uw nakomelingen!” De Heere belooft 
uitkomst. Er is toch toekomst voor hen. Zou Hij dat mis-
schien door middel van u of mij willen werken? Door ons 
gebed? Door onze liefdegave? 

›  VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

Grote ambities 
voor de enkeling 

2 

 We mogen wel zeggen dat de  

 grote God met ontferming bewogen 
 is over kinderen. 

Woord en Daad startte in 2021 met een nieuwe beleids-
periode. In het zeven pagina’s tellende beleidsplan is onze 
toekomstvisie beschreven. Het is gedegen werk van kun-
dige collega’s, samen met partners, donors en betrokkenen 
die met ons mee dachten en ons ideeën aanreikten.

De start van zo’n nieuwe periode heeft iets moois. We la-
ten externen ons werk van voorgaande jaren evalueren en 
daar komen altijd weer lessen uit voor de komende jaren. 

Met het beleid formuleer je grote dromen met hoge am-
bities. Zo willen we kijken hoe we de grondoorzaken van 
armoede kunnen aanpakken. Met een waardengedreven 
systeemverandering geloven we dat we dit echt kunnen 
doen. Dat kunnen we niet alleen, maar juist in samenwer-
king met lokale organisaties, overheden lokaal en natio-
naal, het bedrijfsleven en dorpsgemeenschappen kunnen 
we de kwaliteit van onderwijs echt veranderen. 

We zijn gemotiveerd en zien dat deze aanpak werkt. De 
afgelopen maanden werden we in Burkina Faso, Benin, 
Oeganda en Guatemala benaderd door de Ministeries van 
Onderwijs. Op nationaal niveau kunnen we zo daadwerke-
lijk onderwijssystemen veranderen en samen op zoek gaan 
naar oplossingen voor een land. 

Met collega’s maakten we ook een andere beleidsafspraak: 
de niet-zichtbaren willen we bereiken en zichtbaar maken 
in onze programma’s. Dat houdt ons meteen dichtbij het 
werk. Elke maandagmorgen na de weekopening delen 
we een verhaal van die ene enkeling die we bereiken. We 
zien dan met eigen ogen dat ons werk zin heeft en impact 
heeft op levens. Daarnaast wil ik zelf minimaal één keer in 
de week een vrijwilliger of donateur van Woord en Daad 
spreken. Om zo elke keer weer te beseffen mét wie en 
vóór wie we ons mooie werk doen. 

En u krijgt vandaag de kans om verhalen te lezen over 
verbeteringen op hoog niveau op het gebied van onder-
wijs, maar ook over die ene enkeling als Jacques Kabore en 
Véronique Tebda die hun vakopleiding afrondden en aan 
het werk zijn gegaan! 

r.molenaar@woordendaad.nl 
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‘Ik vind het belangrijk om  
deel te nemen aan de 

docententraining, want het 
helpt me een leraar te zijn die 

effectief en transformerend 
onderwijs geeft in de klas.’

- Marisol Donis, docent van AMG Guatemala  
en deelneemster aan de docententraining
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Wilt u meer weten over het werk van Woord en Daad? 
Kijk dan op www.woordendaad.nl
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WERELDWERELD

DOOR RUDOLF MULDERIJ, COMMUNICATIEMEDEWERKER

4 

Een auto? Een baan? Trouwen? Een onderneming starten? Waar droomde u van 
toen u jong was? De dromen van Nederlandse jongeren verschillen niet zo veel 
van de dromen van jongeren in het Zuiden. Het Werk en Opleiding-programma 
ondersteunt jongeren om in ieder geval de droom van werk of een onderneming te 
verwezenlijken. Maar maakt een vakopleiding echt verschil? 

5 JAAR LATER: 
WAT LEVERDE EEN 
VAKOPLEIDING OP?

ONDERZOEK ‘MAAKT VAKOPLEIDING 
VERSCHIL?’ AFGEROND

Tussen 2016 en 2020 deden we onderzoek naar 
deze vraag. In vier landen, Bangladesh, Burkina 
Faso, Colombia en Ethiopië, werden tien jongeren 
geselecteerd. Jaarlijks zochten we hen op om te 
zien hoe hun leven veranderde en of ze hun dromen 
bereikten. In 2020 werden de laatste interviews 
afgenomen en nu konden we conclusies trekken (zie 
kader). Tegelijk zijn we in 2016 ook begonnen met 
het Job Booster concept, waarbij we eerst vanuit de 
markt kijken wat nodig is. 

DROMEN VAN ONDERNEMEN
Jacques Kabore (25) en Véronique Tebda (29) uit 
Burkina Faso droomden in 2016 dezelfde dromen. 
‘In 2020 wil ik een onderneming hebben met 
minimaal vijf werknemers,’ verwoordde Jacques zijn 
droom. Véronique zei het iets voorzichtiger: ‘ik wil 
een onderneming hebben.’ Als we de twee Burki-
nese jongeren eind 2020 opzoeken, maken we de 
balans met hen op. En het is meteen duidelijk dat er 
grote verschillen zijn tussen werkelijkheid en droom. 

Omringd door een groep kinderen wacht Véronique 
ons op het schoolplein op. ‘De grootste verandering 
in het afgelopen jaar is dat ik het rustiger aan ben 
gaan doen in het tegelzetten,’ verklaart Véronique. 
Ze rondde in 2016 haar opleiding tot tegelzetter af. 
Ze vertelt dat ze meer thuis is bij haar kinderen en 

sinds enige tijd geeft ze les op een school vlakbij 
hun huis. ‘Als de kinderen groter zijn, wil ik weer 
meer tijd in het tegelzetten steken.’

WINSTGEVENDE ONDERNEMING
Wat is er terecht gekomen van haar droom om een 
eigen onderneming te starten? ‘Ik ben ondernemer, 
maar na een verzoek van de school niet ver bij ons huis 
vandaan, ben ik ook het onderwijs in gegaan.’ Financi-
eel gezien heeft ze die extra inkomsten niet nodig. ‘Het 
gaat heel goed, beter dan een jaar geleden. Ik verdien 
met mijn bedrijf tot 50.000 CFA (76 euro) per dag. Dat 
is meer dan in andere sectoren. Mijn onderneming is 
winstgevender dan welk ander werk ook.’

Ondanks het succes worstelt de onderneemster met 
het voorfinancieren van projecten. Om een opdracht 
te kunnen uitvoeren, moet ze investeren in materiaal, 
dat achteraf betaald wordt. Daarvoor heeft ze een 
financiële buffer nodig. ‘Het is lastig om een project 
te financieren voordat de factuur betaald wordt. Dat 
gebeurt soms pas na het afronden van het werk.’

‘Ik ben ondernemer, maar ben 
ook het onderwijs ingegaan.’  

Veronique Tebda in 
2016 aan het werk 
na het afronden van 
haar vakopleiding.

Veronique Tebda in 2020, werkzaam 
als ondernemer en leerkracht.
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Lees het volledige rapport en nog meer verhalen 
over jongeren uit dit onderzoek op www.woorden-
daad.nl/vakonderwijsmaaktverschil

Luister naar Werelddelen – De Podcast aflevering 4, 
waarin Bertine Vermeer vertelt over de zoektocht 
van jongeren naar het vinden van een baan met de 
hoop op een beter bestaan.  
Kijk op www.woordendaad.nl/podcast
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DROOM IN SCHERVEN?
Jacques treffen we op een bouwplaats, maar niet als 
ondernemer. ‘Ik werk voor een baas. Ik leg de elektra 
aan op bouwplaatsen,’ vertelt hij. Sinds hij zijn vakop-
leiding tot elektricien in 2016 afrondde heeft hij veel 
tegenslagen te verwerken gekregen. 
Het lukt Jacques om kort nadat hij het diploma 
ontvangt een baan te vinden. Met het inkomen kan 
hij zijn familie onderhouden. Hij is niet helemaal 
tevreden over zijn salaris, maar zijn dromen zijn nog 
steeds groot. ‘Ik wil meer leren over zonnepanelen 
en airco’s en ik wil mijn eigen werkplaats openen en 
voor mezelf beginnen,’ aldus Jacques in 2017.

BIJGESTELDE AMBITIE
Een jaar later ziet zijn wereld er totaal anders uit. 
Jacques is zijn baan kwijt en hij heeft geen geld om 
te investeren in materialen die hij nodig heeft voor 
het starten van een eigen installatiebedrijf. ‘Ik heb 
te weinig gereedschap en mijn netwerk is niet goed 
genoeg,’ benoemt hij zijn grootste knelpunten. Zijn 
ambitie is bijgesteld: ‘Ik wil voor 2020 een vaste 
baan vinden.’

‘In 2016 hoopte ik mijn eigen gereedschap te heb-
ben, maar ik boek geen vooruitgang,’ maakt Jacques 
de balans op. ‘Ik heb niet genoeg geld om trainingen 
te volgen en gereedschap te kopen.’ Jacques is niet 
de enige jongere in Burkina Faso die na het afronden 
van een vakopleiding moeite heeft om zijn dromen 
te verwezelijken. Daarvoor zijn veel verschillende 
oorzaken aan te wijzen, die niet persé met de vakop-
leiding te maken hebben.

JOB BOOSTER-CONCEPT
Als Woord en Daad realiseerden we ons in 2018 dat 
we een aantal uitdagingen waar Jacques tegenaan 
loopt kunnen aanpakken. In veel vakopleidingen 
vormt bijvoorbeeld ondernemerschap maar een 
klein onderdeel van de lessen, terwijl een groot 
aantal jongeren aangeeft ondernemer te willen 
worden. Samen met CREDO, één van onze partners 
in Burkina Faso, beginnen we daarom al op het 
basisonderwijs met het aanbieden van lessen over 
ondernemen. Met het Job Booster-concept stimule-
ren we ondernemerschap onder jongeren en bieden 
we begeleiding bij het starten van een bedrijf. 

Jacques merkt terecht op dat hij geld nodig heeft 
om te investeren. Banken in Burkina Faso vinden 
de risico’s te groot om deze jongeren een lening te 
geven. Dat remt hen bij het succesvol ondernemen. 
Vanuit Job Booster gaan we in gesprek met de lokale 
banken om eventuele risico’s te verkleinen zodat 
jongeren wel een lening kunnen krijgen. Ook bieden 
we aanvullende vak- en ondernemerschapstrai-
ningen aan. Zo zijn er bijvoorbeeld in Burkina Faso 
duizenden jongeren getraind in het aanleggen van 
zonne-installaties en worden duizenden startups 
ondersteund. Ook in de andere landen willen we de 
aansluiting met de arbeidsmarkt zo goed mogelijk 
realiseren. Zo blijven we leren en stellen we onze 
aanpak waar nodig bij. Want het doel is niet een 
jongere met een diploma, maar een jongere met een 
waardig inkomen.

CONCLUSIES: MAAKT 
VAKONDERWIJS VERSCHIL? 

‘Ik vind het moeilijk om mijn 
dromen te verwezelijken.’  

Iedere jongere heeft een eigen verhaal over suc-
cessen en tegenslagen. In het algemeen zien we 
dat in 2020 94% van de jongeren in het onderzoek 
een baan heeft. Slechts twee jongeren hebben 
geen inkomen. Eén van die jongeren ging na de 
vakschool door naar de universiteit en is nog bezig 
met zijn studie. 

Financieel zijn de jongeren er ook op vooruit 
gegaan. In 2017 verdienden de jongeren in Bur-
kina Faso, Bangladesh en Ethiopië minder dan het 
minimumloon in die landen. Alleen in Colombia 
verdienden de jongeren meer. In 2020 is daar een 
grote verschuiving te zien. In Colombia, Burkina 
Faso en Ethiopië verdienen de jongeren gemiddeld 
ruim boven het minimumloon. Wel zien we dat er op 
individueel niveau grote verschillen zijn. Het blijkt 
dat van de 34 jongeren in het onderzoek 14 jonge-
ren (waaronder de twee jongeren zonder inkomen) 
onder het minimumloon verdienen. 

Tot slot zijn de jongeren de aansluiting tussen de 
opleiding en de arbeidsmarkt beter gaan waarderen. 
Een grote meerderheid waardeert de vaktraining die 

ze volgden. 12% van de jongeren noemt de relatie 
tussen de vaktraining en de arbeidsmarkt ‘matig’ of 
‘slecht’. Het zijn vooral jongeren die inmiddels in een 
andere sector werken dan waarvoor ze zijn opgeleid 
die deze score geven.
Maakt vakonderwijs verschil? Op die vraag kunnen 

we volmondig ‘ja’ antwoorden. Vakonderwijs biedt 
de jongeren zowel perspectief als een kans om in hun 
levensonderhoud te voorzien en hun familie te hel-
pen. Tegelijk laten de verhalen van de jongeren ook 
zien dat er meer factoren zijn die hun succes bepa-
len. Die uitdagingen pakken we op met bijvoorbeeld 
de Job Booster-aanpak. Daarnaast werken we samen 
met veel lokale organisaties aan systeemverande-
ring, zodat de arbeidsmarkt eerlijke kansen biedt aan 
jongeren en er eerlijke salarissen betaald worden. 

Jacques Kabore 
in 2016 bij het 

afronden van zijn 
diploma voor het 

vakonderwijs.

Jacques Kabore in 2020, heeft moeite 
om zijn dromen te verwezelijken.

‘Vakonderwijs biedt jongeren 
zowel perspectief als kansen.’  

WERELDDELEN / SEPTEMBER 2021
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DELEN

Wereldwijd gaan steeds meer kinderen naar school. Toch betekent toegang tot 
onderwijs niet direct dat alle kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. In ons 

sponsorprogramma investeren we daarom in goed, christelijk onderwijs voor 30.000 
kinderen. Door het vertrouwen van hun ouders en door de betrokkenheid van hun 

getrainde docenten bloeien de kinderen op. En wanneer ze een brief ontvangen van 
hun sponsor in Nederland, geeft dat éxtra motivatie. Samen naar school!
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Doe mee en sponsor ook een kind! Voor aanmelden of 
meer informatie, ga naar woordendaad.nl/sponsoreenkind

Doe mee en sponsor 
ook een kind! 
Wereldwijd werkt Woord en Daad aan goed onderwijs 
voor de allerarmsten. Via kindsponsoring draagt u bij aan 
onze wereldwijde inzet tegen armoede en bouwt u mee 
aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

• U steunt een kind vanaf € 30,- per maand
• Het kind krijgt christelijk onderwijs
• Medische zorg, maaltijden en kleding
•  U krijgt 2 keer per jaar een brief of tekening en één keer per jaar 

een voortgangsrapport

  Samen 
naar school

‘Beste Anderson, welke vakken 
moet jij voor school doen? Ik 
heb rekenen, taal, spelling, 
geschiedenis en aardrijkskunde. 
Groetjes, Heleen (10).’

Geef structureel 
   Sponsor een kind!

 8.900 kilometer van elkaar vandaan, maar 
 tóch verbonden. Heleen uit Nederland en 

 Anderson uit Colombia schrijven elkaar brieven. 

‘Hallo Heleen, als ik groot ben wil ik 
politieagent worden. Ik wil ook een 
geweldige keeper worden. Met jullie 
steun kan ik naar een goede school gaan 
en kan mijn moeder mij makkelijker 
laten studeren. Ik bid dat God je blijft 
zegenen. Groetjes, Anderson (10).’

 

17 samenwerkingen met lokale partners • 12 landen • 3 continenten

9
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DELEN
›  IMPRESSIE
DOOR SERENE VIVEKA KANTI MOHANTY IS 
MEDEWERKER VAN PARTNERORGANISATIE 
AMG INDIA

Keuze om te dromen
Sinds 2010 werk ik voor AMG India. Het werken met Woord en Daad 
is echt een verrijkende ervaring geweest. Ik ben God dankbaar dat Hij 
mij de kans heeft gegeven om veel kinderen van dienst te zijn. Van-
wege de ondersteuning en mogelijkheden die ik gekregen heb, heb ik 
het personeel dat in het kindsponsoringsproject werkt kunnen trainen 
om effectiever hun werk te doen. We zijn getraind en toegerust om in 
te spelen op de behoeften van het kind en de familie. 

Tijdens mijn bezoeken aan het centrum heb ik de gelegenheid gehad 
om met de studenten te praten en een vertrouwensrelatie op te bou-
wen. Sommigen van hen vragen me naar mezelf en ik gebruik die ge-
legenheid om hun te vertellen over het dienen van God en het volgen 
van een opleiding: waarden die mijn ouders me hebben bijgebracht. 
Het mooiste van mijn betrokkenheid bij het sponsorprogramma is dat 
er zomaar iemand naar me toe komt en zegt: "akka" (oudere zus in 
onze lokale taal) en zijn verhaal vertelt en hoe we verandering hebben 
gebracht in het leven van die persoon. 

Eén zo'n voorval dat in mijn geheugen gegrift staat, is dat van Kinatada 
Trilokchand die aan het sponsorprogramma deelnam en nu arts is. Hij 
heeft een goede baan, is gelukkig getrouwd en heeft een eigen gezin. 
Er zijn meer van zulke voorbeelden. De vreugde op hun gezichten, de 
dankbaarheid in hun harten en het licht in hun ogen, versterkt de liefde 
van God. Het wakkert in ons de passie aan voor dit werk en bevestigt 
de wetenschap dat we een ware en levende God dienen. 

Een mens kan overleven met weinig voedsel, water of schamel onder-
dak, maar een leven in hopeloosheid is het ergste van alles. Met onze 
steun hebben deze kinderen nu de keuze om te dromen en te weten 
dat hun dromen haalbaar zijn. Ik ben nederig. Het overweldigt me dat 
God mij heeft gebruikt als een instrument in Zijn hand om tot zegen 
te zijn voor velen. Niet alleen om hen te helpen maar om van Hem te 
vertellen aan de onbereikten en de onbeminden. 

De fondsenrelatie eindigt, maar de partnerschap gaat door! We gelo-
ven en vertrouwen erop dat onze machtige God deuren opent om dit 
programma voort te zetten. We zullen elkaar blijven steunen door 
gebed. Moge God het werk van onze handen blijven zegenen 
en moge Zijn liefde, licht en hoop bekend worden aan hen 
die Hem nog niet kennen.

God zegene ons allen.

Serene Viveka 
Kanti Mohanty

Sponsoring is ontzettend waardevol! Met 
die steun ontvangt een kind christelijk 
onderwijs, maaltijden, kleding en medi-
sche zorg. Veel kinderen krijgen hierdoor 
perspectief op een betere toekomst. De 
laatste jaren is de situatie in India ver-
anderd. De economie groeit en het land 
neemt inmiddels een belangrijke plaats 
in op de internationale markt. Dat biedt 
kansen voor de overheid. Daarnaast is 
de Indiase overheid terughoudend om 
internationale christelijke ontwikkelings-
samenwerkingsorganisaties toe te laten 
en is het overmaken van fondsen ook 
steeds lastiger. Dat vraagt bezinning 
aan de kant van Woord en Daad en de 
Indiase partners. We willen er allereerst 
voor de armen in India zijn, maar moeten 

ook kijken hoe binnen het land zelf 
mogelijkheden bestaan. Samen met onze 
partners in India hebben we nagedacht 
over hoe partners beter gebruik kunnen 
maken van de toenemende kansen die er 
in India al zijn. 

AFBOUWEN EN UITFASEREN
De afgelopen jaren zijn we begonnen 
met het geleidelijk afbouwen van de 
sponsorprojecten in India. De kwaliteit 
van de zorg voor de kinderen, in de vorm 
van christelijk onderwijs, maaltijden en 
medische zorg, staat hierbij centraal. In 
2020 hebben we de samenwerking met 
lokale partner COUNT beëindigd en de 
plannen zijn om in 2021 af te ronden 
met AMG India, wat we op termijn ook 

met partnerorganisatie Word and Deed 
India zullen doen. We ondersteunen de 
partners om eigen fondsen te werven en 
zelf een goed businessmodel te ontwik-
kelen, zodat de kinderen nog steeds 
ondersteund kunnen worden. Daarnaast 
blijven we investeren in de kwaliteit 
van onderwijs in India, onder andere in 
samenwerking met Driestar Educatief. 

We blijven kijken naar manieren, anders 
dan via kindsponsoring, om financieel bij 
te dragen aan een goed onderwijspro-
gramma waarbij we kennis en netwerken 
met elkaar uit blijven wisselen. Een 
inhoudsvolle partnerrelatie waarbij de 
fondsenstroom stopt, maar waarbij we 
kennis en ervaring blijven delen.

AFBOUWEN SPONSOR-
PROGRAMMA INDIA
VANWEGE TOENEMENDE MOGELIJKHEDEN IN HET LAND ZELF

Via Woord en Daad zijn afgelopen 44 jaar vele kinderen in India gesponsord. Deze 
steun en betrokkenheid heeft het verschil gemaakt in de levens van duizenden 
kinderen. Onze partnerorganisaties in India gaan dit prachtige werk overnemen. 
Vanwege diverse ontwikkelingen gaan we de samenwerking met lokale partners anders 
vormgeven en in sommige projecten in India zullen we stoppen met sponsoring.

DANKBAAR 
We zijn heel dankbaar dat we in al 
die jaren zoveel kinderen perspectief 
hebben kunnen bieden, dankzij steun, 
betrokkenheid en gebed van velen 
van u. Daarmee konden we investe-
ren in kwaliteitsonderwijs, maar ook 
trainingen organiseren voor kinderen 
en ouders om mensenhandel te sig-
naleren en te voorkomen. We blijven 
verbonden met en bidden voor de 
lokale partnerorganisaties in India, die 
dit prachtige werk overnemen. We zijn 
dankbaar voor al die jaren dat we sa-
men met onze lokale partners konden 
optrekken om kinderen een hoopvolle 
toekomst te bieden. 

WERELDDELEN / SEPTEMBER 2021

Een schoolklas 
van AMG India.

DOOR JACOLINE DE KRUIJF-PAUL, EINDREDACTEUR 

Totaal aantal individueel gesponsorde 
kinderen in India, via onze partners 
AMG India en Word and Deed India: 

28.202 kinderen

Kinderen geslaagd/school afgerond in 
schooljaar 2019-2020:

45 kinderen hebben  
basisschool afgerond

434 kinderen hebben 
middelbaar onderwijs 
afgerond

85 kinderen hebben 
hoger onderwijs afgerond

Dankzij uw steun en betrokkenheid  
konden we ook via onze Indiase  
partnerorganisatie COUNT aan  
1873 kinderen in India een hoopvolle 
toekomst bieden!
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Het sponsorprogramma van Woord en Daad bestaat inmiddels al 45 jaar. 
Door de jaren heen hebben ruim 45.000 sponsors het mogelijk gemaakt dat 
134.443 kinderen uit 18 landen via individuele sponsoring toegang kregen 
tot christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg.
Jaco Ottevanger, programmaleider Sponsoring en Onderwijs vertelt: 
‘Kinderen en jongeren worden geraakt door Gods Woord en worden vanuit 
die bewogenheid ondersteund.’
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DOOR JACOLINE DE KRUIJF-PAUL, EINDREDACTEUR

WIE ZIJN ONZE LEZERS?

Collecterooster voor Woord en Daad
Staan we bij uw kerk al op het collecterooster? Vraag het  
eens na bij uw gemeente! Wist u dat u ook direct een  
collectepresentatie kunt aanvragen op woordendaad.nl/
kerken? Of neem contact op met Roeland van Everdingen: 
R.vaneverdingen@woordendaad.nl of 06-12961049

Terugblik online event 
‘Hoop voor de meest 
kwetsbaren’
Hoop. Die klonk door op 24 juni jl. We hoorden schrij-
nende verhalen van kinderen in Ethiopië. Verhalen van 
misbruik en mishandeling, van het keiharde leven, of 
eigenlijk overleven, op straat. Genoeg reden tot abso-
lute wanhoop. Maar tegelijkertijd mochten we zien en 
ervaren: in de Lighthouses van partnerorganisatie Hope 
for Justice schijnt Gods licht. Zijn liefde wordt gedeeld 

en de hoop overheerst. Mede-
werkers als Lemlem ervaren dat 
kinderen in hun opvangperiode 
veranderen en zien familie-
herenigingen werkelijkheid 
worden. Dat geeft hoop!

We zijn dankbaar voor alle betrokkenheid 
op ons event. Wilt u het terugkijken?  
Dat kan via woordendaad.nl/wdevent.

Welkom in onze 
kringloopwinkels!
Een nieuwe kans voor spullen door ze te herge-
bruiken. Maar ook een plek voor iedereen die zich 
verbonden wil voelen met de naaste ver weg en 
een lokale ontmoetingsplek voor jong en oud. Elke 
winkel steunt een project van Woord en Daad. Lijkt 
het je ook mooi om je in te zetten voor je naasten 
dichtbij en ver weg? 

Tip: kijk op woordendaadwinkels.nl/
winkel voor de actuele vacatures! En 
kijk eens op woordendaadwinkels.nl/
marktplaats-aanbod/ voor het online 
aanbod per winkel. 

Familie Christianen
Werelddelen-lezers en actief betrokken bij Woord en Daad
Wij zijn Corno en Lizette Christianen. Samen met onze 
drie zoons Wietze (6), Carlo (5) en Hugo (3) wonen we in 
Barendrecht. Corno werkt als technisch directeur bij een 
IT-bedrijf en Lizette als CCU-verpleegkundige (i.o.).

Naast ons gezin en werk komen we ook in aanraking met 
Woord en Daad. Zo heeft Lizette zich ingezet als gastvrouw 
in de Woord en Daad-winkel aan het Afrikaanderplein in 
Rotterdam. Dat zijn momenten waarop niet alleen de Daad 
aan bod komt, maar ook het Woord kan worden doorge-
geven. Ook hebben we enige tijd een eigen sponsorkind 
gehad. Het is bijzonder om zo direct contact te hebben met 
een kind wat je mag steunen met geld. Tegelijk weet je ook 
dat het kind daardoor in aanraking komt met de onmisbare 
genade van God. 
De oudste twee kinderen gaan naar een reformatorische 
basisschool waar sponsorkinderen via Woord en Daad 

worden gesteund. Daarom vinden we het belangrijk om 
daaraan bij te dragen door de kinderen geld mee te geven 
voor in het busje op school. 

Woord en Daad verkoopt mooie en 
vooral ook lekkere producten zoals 
koffie. Een bakkie koffie smaakt extra 
lekker met het idee dat je daardoor 
ook je medemens steunt.
In de toekomst willen we Woord en 
Daad graag blijven steunen. Heel leuk 
dat er tegenwoordig ook sportieve 
acties zijn waarmee Woord en Daad 
wordt gesteund. We hopen dat het 
een middel in Gods Hand mag zijn 
en blijven om mensen nog onder Zijn 
Woord te brengen.

DE LEVENSVERANDERENDE 
INVLOED VAN SPONSORING 
EN ONDERWIJS

WERELDDELEN / SEPTEMBER 2021
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HET SPONSORPROGRAMMA VAN WOORD 
EN DAAD BESTAAT AL 45 JAAR. HOE IS HET 
BEGONNEN EN WAAR STAAN WE NU?
‘De meeste mensen kennen Woord en Daad van 
het sponsorprogramma. Het begon kleinschalig. In 
de beginjaren werd het programma zelfs nog door 
vrijwilligers gedaan. Door de jaren heen zijn er meer 
dan 100.000 kinderen verbonden geweest aan een 
sponsor. Inmiddels hebben we een mooi netwerk van 
partnerorganisaties waarmee we als sponsorteam 
vanuit Gorinchem een goede samenwerking hebben. 
Op dit moment sponsoren Nederlandse sponsors 
samen 30.000 kinderen. Het is prachtig om te zien 
dat er nog steeds sponsors zijn die al vanaf het eerste 
uur betrokken zijn, inmiddels dus al 45 jaar!’

AFGELOPEN JAAR WAS ER EEN 
FORSE TOENAME VAN HET AANTAL 
SPONSORKINDEREN. DAAR ZIJN WE HEEL 
DANKBAAR VOOR. HOE IS DAT ZO GEKOMEN?
‘Dat is inderdaad iets om heel dankbaar voor te zijn. 
Ik denk dat er twee oorzaken voor zijn. De eerste 
is dat we de afgelopen tijd hebben geïnvesteerd in 
online zichtbaarheid. We zien dat onze achterban 
ook steeds meer op online platforms aanwezig is. 
De tweede en belangrijkste oorzaak is de coronacri-

sis. Dat klinkt wat tegenstrijdig misschien, 
maar we hebben gezien dat er veel mensen 
zijn die zich juist in de moeilijkste momen-
ten van de crisis in Nederland hebben aan-

gemeld om een kind te sponsoren. We zijn dankbaar 
voor het feit dat we het afgelopen jaar het hoogste 
aantal nieuwe sponsors hebben mogen verwelko-
men in meer dan 10 jaar!’

HET SPONSORPROGRAMMA STAAT NIET STIL. 
WELKE ONTWIKKELINGEN ZIJN NU GAANDE?
‘Vanaf deze zomer is er de mogelijkheid om een 
kind te sponsoren in een van onze projecten op de 
Filipijnen, waar onze partnerorganisatie kinderen 
begeleidt die slachtoffer zijn geworden van seksuele 
uitbuiting. Dit is een intensief traject dat ook hogere 
kosten met zich meebrengt. Sponsors kunnen ervoor 
kiezen om dit project te steunen met een hogere 
bijdrage. Recent zijn we ook gestart met MijnWoor-
denDaad [zie kader], een persoonlijke omgeving 
met informatie over het sponsorkind. Veel sponsors 
hebben inmiddels een account aangemaakt.’

WELKE IMPACT HEEFT HET 
SPONSORPROGRAMMA OP DE KINDEREN? 
‘Er zijn talloze voorbeelden van, dat het werk wat in 
de landen gebeurt een levensveranderende invloed 
heeft (gehad). Toch denk ik dat ons bescheidenheid 
past. Het is allereerst God Zelf Die echt Hoop biedt 
voor de toekomst. Het is heel mooi dat we daar, 
ieder op zijn of haar plek, een rol in mogen spelen, 
maar het is ook goed om te beseffen dat dit allemaal 
niet van ons afhangt. Ik heb gezien dat God werkt 
door het werk van onze partnerorganisaties heen. 
Kinderen en jongeren worden geraakt door Gods 
Woord en worden vanuit die bewogenheid onder-
steund. Die impact is moeilijk in woorden te vangen, 
maar is er wel degelijk!’ 

JE BENT OOK PROGRAMMALEIDER VAN 
HET ONDERWIJSPROGRAMMA. WELKE 
ONTWIKKELINGEN ZIJN NU GAANDE? 
‘Wat we de afgelopen jaren steeds hebben geleerd 
is dat het sponsoren van een kind enorm waardevol 
is voor dat kind en de familie, maar geen antwoord 
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biedt op de grote en complexe problemen in de 
landen waar we werken. We pakken daarmee de 
grondoorzaken van armoede niet aan. En dat is wel 
wat we willen. De laatste jaren zijn we daarom ook 
aan het werk in projecten waarin we ons richten 
op systeemverandering. We willen daarmee de 
kwaliteit van onderwijs in een land verbeteren. Dit 
kunnen we niet alleen, en daarom werken we samen 
in een consortium van verschillende strategische 
partners. Een voorbeeld hiervan is Guatemala, waar 
we een samenwerking hebben met het Ministerie 
van Onderwijs, Universidad Mariano Galvez en onze 
eigen partnerorganisaties Guatemala Prospera en 
AMG Guatemala, [zie kader]. 
In 2020 zijn we gestart met het trainen van 30.000 
docenten, en de komende jaren komen daar steeds 
30.000 docenten per jaar bij. Hierdoor kunnen 
tienduizenden kinderen beter onderwijs ontvangen 
en werken we aan de verbetering van het onderwijs-
systeem in Guatemala.’ 

HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST VAN HET SPONSOR- 
EN ONDERWIJSPROGRAMMA?
‘Onze ambities zijn hoog! Zoals ik al opmerkte willen 
we steeds meer toe naar projecten die grondoor-

Zelf sponsor worden: Kijk op www.woordendaad.nl/ 
sponsoreenkind. Wilt u meer weten over ons 
onderwijsprogramma? Lees verder op:  
www.woordendaad.nl/onderwijs

Luister naar aflevering 7 van Werelddelen –  
De Podcast, waarin Jaco Ottevanger vertelt over de 
impact van onderwijs op de levens van kinderen. 
www.woordendaad.nl/podcast 
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MijnWoordenDaad
Verbonden blijven met uw 
sponsorkind? Dat kan heel 
eenvoudig via MijnWoordenDaad. 

Via MijnWD vindt u alle ontvangen 
post van uw sponsorkind en 
verstuurt u makkelijk zelf een 

brief, kaartje of extra gift. Daarnaast vindt u hier inspirerende 
verhalen en nieuwsberichten over het sponsorprogramma en 
leest u persoonlijke updates van uw sponsorkind. Ook krijgt u 
meer informatie over het land waarin uw sponsorkind woont, de 
betrokken partnerorganisatie en de school. 
Kijk op www.woordendaad.nl/mijnwd

Jacco 
Ottevanger.

Marisol 
Donis.

‘ Ik heb gezien dat God werkt 
door het werk van onze partner

organisaties heen.’  

‘Docenten dragen een grote verantwoordelijkheid in 
de ontwikkeling van een kind, maar op dit moment 
hebben niet alle docenten de juiste opleiding en 
de juiste visie op onderwijs en leren. Dit tast de 
kwaliteit van het onderwijs aan’, vertelt Sander 
Verduijn, projectleider van het onderwijsprogramma 
in Guatemala. 

Sander is nauw betrokken geweest bij de ontwikke-
ling van de training. ‘Met de handleiding zijn dit jaar al 
30.000 docenten aan de slag gegaan om hun leskwali-
teit te verbeteren. En daarnaast loopt het programma 
ook bij onze partnerorganisatie AMG Guatemala die 
dit jaar 177 docenten zal trainen.’

Marisol Donis, één van de docenten van AMG Gua-
temala, doet mee aan het trainingsprogramma en 
vertelt: ‘De handleiding helpt mij in mijn professionele 
groei, omdat het bepaalde kenmerken beschrijft die 
een goede leraar als persoon, maar ook op pedago-
gisch gebied moet hebben. Het leert me om te gaan 
met een veranderende maatschappij en daarop in te 
spelen in het onderwijs. Ik vind het belangrijk om deel 
te nemen aan de docententraining, want het helpt 
me een leraar te zijn die effectief en transformerend 
onderwijs geeft in de klas en in het onderwijssysteem 
van Guatemala.’ 

Sander Verduijn

Docenttraining voor beter 
onderwijs in Guatemala

zaken van armoede aanpakken. Dat is de komende 
tijd ook onze focus. Tegelijkertijd willen we door ons 
sponsorprogramma ook de individuele kinderen 
en hun families bereiken. We willen het sponsor-
programma verder laten doorgroeien en in nieuwe 
landen gaan werken. Door corona is dit de laatste 
tijd wat lastiger geweest, maar we willen op korte 
termijn het sponsorprogramma verder uitbreiden in 
Ethiopië en ook Nepal.’
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KUN JE KORT IETS OVER JEZELF VERTELLEN? 
Ik ben graag proactief, direct en oprecht en houd van quality-
time met andere mensen. Ik vind het leuk om lerares te zijn. 
Inmiddels werk ik vier jaar bij AMG en ben bijna klaar met mijn 
universitaire opleiding psychologie. Ik zet me graag in voor de 
kerk en maak altijd tijd voor God en om anderen te helpen. 
Daarnaast ben ik dol op dieren. We hebben een hond, een kat, 
een konijn, een haan en een kip en elke dag genieten we van 
verse eieren als ontbijt: heerlijk! 

KUN JE IETS VERTELLEN OVER JE BAAN?
El Yalú, het dorp waar ik werk, is klein maar kent veel zorgen. 
We begeleiden de kinderen via een naschools programma. Daar 
helpen we hen met hun huiswerk en we vertellen hun over de 
liefde van Jezus. Vanwege de pandemie besloten we als collega's 
in de gemeenschap te gaan wonen. Een flinke stap, maar mijn 
collega's zijn als familie voor me. Bovendien geeft dit ons de kans 
om dichter bij de kinderen en hun families te zijn. Vanwege Co-
vid-19 komen de kinderen in kleinere groepen bij ons, waardoor 
we ook meer zicht hebben op hun verschillende behoeften en 
capaciteiten. Als collega’s bezoeken we de gezinnen om hen te 
bemoedigen en het Evangelie door te geven, en soms gebruiken 
we ons loon om de gezinnen met de meeste nood te helpen. Dat 
hindert ons niet. God is altijd trouw voor ons geweest. 

WAT VIND JE HET MOOIST AAN JE WERK?
Om mijn leerlingen, hun ideeën en hun verschillende per-
soonlijkheden te leren kennen, hen te steunen en van hen te 
houden. Thuis krijgen ze vaak geen liefde of aanmoediging om 
verder te studeren en daarom probeer ik hen aan te moedigen. 
Het is prachtig om deel uit te mogen maken van hun professio-
nele en persoonlijke vorming.

WAT IS ER VOLGENS JOU NODIG OM EEN GOEDE 
LEERKRACHT TE ZIJN?
Een goede leraar zijn betekent dat je God dient, bedenkt wat 
Jezus zou doen en je werk vanuit je hart doet (2 Korinthe 9:7). 
Leraar zijn betekent iets opofferen, geven zonder iets terug te 
verwachten. Eerst aan anderen denken, daarna pas aan jezelf 
en je eigen behoeften. Daarnaast moeten we onszelf blijven 
ontwikkelen om onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen 
helpen. 

WAT ZOU JE WILLEN DELEN MET ANDERE 
LEERKRACHTEN? 
Als collega's zijn we verenigd door onze roeping: het voorrecht 
om anderen te dienen en geliefd te worden door onze leerlin-
gen, ze worden een deel van ons leven. God zegene jullie bij dit 
mooie werk.

VER WEG ‘EEN GOEDE LERAAR  ZIJN BETEKENT DAT

NAAM: ANNEMARIEKE DE JAGER (21)

WOONT: IN DAMWOUDE 

WERKT: ALS JUF VAN GROEP 1/2

HEEFT EEN TWEELINGZUS EN TWEE 

BROERS

KUN JE KORT IETS OVER JEZELF VERTELLEN? 
In het dagelijks leven ben ik juf van groep 1/2, 4 dagen per 
week, op de Eben-Haëzerschool in Emmeloord. Elke dag weer 
geniet ik ontzettend van mijn werk als kleuterjuf. In mijn vrije 
tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn of om leuke dingen 
te doen met vriendinnen of met mijn vriend. In januari 2020 
ben ik met een groep studenten van Driestar Educatief in 
samenwerking met Woord en Daad naar Guatemala geweest: 
een reis om nooit te vergeten!

KUN JE IETS VERTELLEN OVER DEZE REIS?
Driestar en Woord en Daad hebben samen een project ge-
naamd ‘Geef ze een TIEN’. Wereldwijd werken ze met lokale 
partners aan het trainen van docenten en het verbeteren van 
het christelijk onderwijs. Het hoofddoel van onze reis naar 
Guatemala was het bezoeken van een van die scholen, de 
Verbena school, die valt onder partnerorganisatie AMG. We 
hebben veel mooie dingen gezien, zoals de Pacaya vulkaan en 
het toeristische stadje Antigua, maar ook minder mooie dingen, 
zoals de duizenden mensen die op de vuilnisbelt werken en 
in de gevaarlijke sloppenwijken. Kinderen uit de sloppenwij-
ken mogen naar de Verbena school. Ze krijgen daar christelijk 
onderwijs én het is een veilige plek in hun onveilige leven. Wat 
was het mooi om deze kinderen te zien stralen op school!

WAT VIND JE HET MOOIST AAN JE WERK?
Elke dag de blije gezichten van de kinderen in de klas zien. 
Daarnaast kan ik ze iets leren en zie ik ze ontwikkelen. Ook 
vind ik het mooi om de kinderen te leren over God uit de Bijbel. 
Ik werk op een reformatorische school waar de kinderen elke 
dag een vertelling horen uit de Bijbel en waar ze psalmen, 
Bijbelteksten en andere liederen leren. Er ontstaan soms mooie 
gesprekken, zelfs met kleuters omdat zij zo puur en eerlijk zijn.

WAT IS ER VOLGENS JOU NODIG OM EEN GOEDE 
LEERKRACHT TE ZIJN?
In mijn ogen is het belangrijkste dat je hart voor kinderen hebt. 
Je moet liefde voor hen hebben en hun een veilige plek kunnen 
bieden bij jou in de klas. Je kunt nog zo goed zijn in bepaalde 
vakken, maar daarmee ben je niet de beste leraar. 

WAT ZOU JE WILLEN DELEN MET ANDERE 
LEERKRACHTEN? 
Het is zo belangrijk om elke dag te genieten van de kinderen in 
je klas! Het zijn stuk voor stuk waardevolle speciale schepselen 
van God. Bij de gewoonste momentjes besef ik soms juist hoe 
gezegend ik ben met een baan als juf voor een klas kinderen.

DICHTBIJ

NAAM: ASTRID IRLANDA XICAY (23)WOONT: IN GUATEMALA
WERKT: ALS JUF (EN STUDEERT  
PSYCHOLOGIE). HEEFT TWEE BROERS

WERELDDELEN / SEPTEMBER 2021DOOR HENRIËT ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER

DUBBELINTERVIEW MET EEN LEERKRACHT   UIT GUATEMALA EN NEDERLAND

JE GOD DIENT EN WE  RKT VANUIT JE HART’
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DICHTBIJ

DOOR ERIKA LEVERING, COMMUNICATIEMEDEWERKER

SPONSORS  
AAN HET WOORD

Sinds de start van het sponsorprogramma hebben 
de sponsorkinderen in totaal ruim 1 miljoen brieven 
gestuurd naar hun sponsor. Hoe ervaren de sponsors 
deze verbondenheid?

NAAM: Arjan (44) en Marja 
(45) Heuvelman, met hun kin-
deren Herbert (14), Gerianne 
(12) en Jan-Arne (11)
WOONPLAATS: Rijssen
SPONSOR VAN: Brandon 
Alexander (7) uit Colombia

Moeder Marja: ‘Elk jaar sturen 
we ons sponsorkind een kaart 
vanaf ons vakantieadres. Als 

Brandon Alexander in februari jarig is, sturen we hem 
een cadeautje dat in een envelop past, zoals stickers, 
een ballon of een boekenlegger.’ Dochter Gerianne: 
‘Het voelt net alsof je er nog een broertje bij hebt, 
alleen woont hij ver weg in Colombia.’ Herbert: ‘Als 
ik Brandon Alexander ooit zou ontmoeten, zou ik 
met hem gaan voetballen!’ Jan-Arne: ‘Ik zou graag 
zijn school en huis willen zien! Met hem praten zou ik 
denk ik wel lastig vinden, want ik ken zijn taal niet.’

Brandon Alexander heeft een vaste plek in het gezin 
Heuvelman, maar toch wordt hij nog niet zo lang 
gesponsord. De afgelopen 11 jaar steunde het gezin 
Vanaja uit India, maar zij besloot begin dit jaar te 
gaan werken om haar familie financieel te onder-
steunen. Marja: ‘We zagen Vanaja opgroeien van 
een klein meisje naar een jonge vrouw. Ze kwam uit 
een Hindoestaanse familie, maar ontving op school 

christelijk onderwijs. Ik vind het mooi dat kinderen 
ongeacht hun eigen religieuze achtergrond worden 
opgenomen in het sponsorprogramma en uit de 
Bijbel horen.’

Ook toen was er regelmatig contact via de post. ‘Eén 
keer ontvingen we een foto van Vanaja met in haar 
handen verschillende kaarten en brieven die ze van 
ons had gekregen. Haar blijdschap straalde ervan 
af! Zo’n brief betekent voor een sponsorkind meer 
dan je denkt; het geeft een stukje eigenwaarde om 
te ervaren dat er in Nederland mensen zijn die om je 
geven. Toen ik in mei een oproepje zag om Schrijf-
maatje te worden van kinderen die geen post ont-
vangen van hun sponsor, besloot ik dat te doen. Op 
deze manier kan ik de verbindende factor zijn tussen 
de financiële sponsor en het sponsorkind.’

Vader Arjan: ‘We merken echt dat sponsoring 
blijvende impact heeft. Ons allereerste sponsor-
kind, Amadou uit Burkina Faso, steunden we vanaf 
zijn 11e tot zijn 21e jaar. Hij volgde een technische 
vakopleiding, haalde zijn diploma en kon direct aan 
het werk!’ 

NAAM: Anouk Nentjes (25)
WOONPLAATS: Kampen
SPONSOR VAN: Bagner Omar (9) uit Guatemala

‘De eerste keer dat ik post ontving van ons sponsor-
kind herinner ik me nog goed. Nog voordat ik de brief 
kon openvouwen, viel de foto van Bagner Omar er 
al uit. Ons sponsorkind uit Guatemala kreeg ineens 
een gezicht. Toen ik daarna de brief met tekening 
bekeek, raakte het me dat hij zo zijn best voor ons 
had gedaan.’

In de afgelopen vier jaar volgde er nog meer post: 
tekeningen van een ananas, een trekker, een bor-
duursel met glitters, maar ook persoonlijke briefjes. 
Anouk: ‘Uit het contact dat we hebben, merk ik dat 
Bagner Omar een actieve jongen is die erg geniet van 
school, voetballen met vrienden en het samenzijn 
met zijn ouders en twee broers. Aan het begin van 
de coronapandemie vertelde Bagner Omar dat het 
werk van zijn vader was weggevallen. Dat hij zoiets 
verdrietigs met ons deelde, voelde speciaal.’
Anouk is getrouwd met Alexander en moeder van 

Mart. In oktober verwacht 
het gezin hun tweede kindje. 
‘Twee dagen per week ben ik 
gastouder. Mooi werk, maar 
ik wil ook graag het verschil 
maken voor kinderen verder 
weg. Na wat zoeken kwam 
ik in 2017 uit bij Woord en 
Daad. Het idee van een kind 
sponsoren dat opgroeit in ar-
moede, maar nog een heel le-
ven voor zich heeft sprak me 
erg aan. Ik hoop dat Bagner 
Omar het onderwijs, de maaltijden en medische zorg 
ontvangt die hij nodig heeft en later een mooie baan 
vindt. Bovenal hoop ik dat de verhalen over God hem 
bemoedigen om hoopvol naar de toekomst te kijken.’

Sinds kort staat er een mooie foto van Bagner Omar 
in de woonkamer. ‘We willen ons zoontje Mart graag 
vertellen over Bagner Omar, maar ook mensen die 
op bezoek zijn merken de foto soms op. Dat zorgt 
voor mooie gesprekken!’

NAAM: Bastian en Mieke Blonk (52)
WOONPLAATS: Cochrane, Canada
SPONSOR VAN: Komi Joseph (12) uit Burkina Faso, 
Hanameel (7) uit Haïti, Abena (6) en Teek (5) 
 uit Ethiopië

Wie dacht dat alle sponsors in Nederland wonen, 
heeft het mis. Bastian en Mieke komen oorspronkelijk 
uit de Alblasserwaard, maar vertrokken in 1999 naar 
Oman voor Bastians werk bij Shell. Daarna volgden de 
Verenigde Staten, India en Rusland. Na een jaar weer 
in Nederland te hebben gewoond, vertrok het stel in 
augustus 2020 naar Canada. Lachend: ’We wonen nu 

dichtbij onze zoon, schoondochter 
en kleindochter, dus voorlopig 
hopen we hier te blijven!’

‘In 1995 liepen we op de Weg-
wijsbeurs toen we een stand van 
Woord en Daad tegenkwamen. 
Aan een rek hingen verschillende 
foto’s van kinderen die een sponsor 
zochten. We kozen Sathaporn, 
een jongetje uit Thailand. Op dat 
moment was hij even oud als Tim, 
onze zoon. Dat gaf verbondenheid. 
Toen Sathaporn op zijn 18e het 
sponsorprogramma verliet, hebben 

we twee meisjes uit India gesteund, maar na een aantal 
jaar gingen beide families op zoek naar beter werk en 
trokken daarom weg uit de omgeving van de school. De 
kinderen konden helaas niet in het sponsorprogramma 
blijven. Na jaren van meeleven, brieven schrijven en 
gebed is het best moeilijk om zo’n bericht te krijgen. 
Gelukkig mogen we weten dat God hen ziet, vasthoudt 
en doorwerkt in hun harten en levens. Regelmatig bid-
den we nog voor deze meiden.’

Het ontvangen en schrijven van post is ondanks de 
afstand gelukkig geen probleem. ‘De post wordt al 
jaren naar Miekes moeder in Nederland gestuurd die 
het altijd goed bewaart voor ons. We komen zeker 
eens per jaar naar Nederland en dan lezen we de post, 
en nemen we alles mee naar huis. Dit werkte altijd 
prima, maar het is erg handig dat we nu steeds vaker 
post ontvangen via MijnWoordenDaad en ook digitaal 
iets terug kunnen sturen.’

Het sponsoren van een kind in armoede helpt een 
kind, maar ook de sponsor leert ervan. ‘Sponsoring 
verrijkt ons leven, het verbreedt onze blik en helpt 
ons om verder te kijken dan onze eigen, soms erg 
kleine wereld. Wetend dat zo’n kind liefdevol begeleid 
wordt op school en gezien wordt is zó kostbaar. Dank-
zij sponsoring zijn door de jaren heen hele gezinnen 
en families gezegend!’

‘We merken echt dat sponsoring 
blijvende impact heeft.’  

Familie 
Heuvelman.

Anouk Nentjes.

Familie Blonk.
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In hoeveel minuten loop je naar school?!
Charlina en Juan zitten op een 
verschillende school en gaan er elke 
dag lopend heen. Kun jij uitrekenen 
in hoeveel minuten zij op school 
zijn? Volg de route die ze moeten 
lopen en schrijf de minuten op in de 
kolom naast hen. Tel vervolgens de 

minuten bij elkaar. Als laatste reken 
je uit hoe lang zij samen op pad zijn!
Mail de uitkomst van de drie som-
men voor D.V. 15 oktober naar 
kids@woordendaad.nl. Vermeld je 
naam, adres en leeftijd en wie weet  
win jij een prijsje.

 totaal  

PUZZEL 

DOOR INEKE BRAND, SCHOLENVOORLICHTERWERELDDELEN / SEPTEMBER 2021DOOR DE REDACTIE

ACTIE IN UITVOERING

Vrolijke verkoopdames
Charlotte Tabbers (7) en Naomi 
van Beek (6) hebben samen een 
verkoping geregeld met leuke 
activiteiten, zoals een ballon prik-
ken met een nummertje waar-
voor je een prijsje ontvangt. Die 
prijsjes zijn door de dames met 
zorg uitgekozen en geselecteerd, 
van zelfgemaakte armbanden tot 
tassen, boeken en bellenblazen! 
Daarnaast verkoop van drinken en 
het versieren van een cakeje 😋. 
Alle moeite is dubbel en dwars 
beloond: € 110,-! Wij snappen dit 
prachtige resultaat wel met zulke 
stralende, vrolijke verkoopdames!

Verkoopactie boek Mary Bunyan
Leerlingen van het Van Lodenstein College in Kesteren 
hielden een verkoopactie van het boek De pelgrimsreis 
van Mary Bunyan, geschreven door mevrouw Corrie van 
der Bas. Mevrouw van der Bas vertelt: ‘Omdat het gezin van John Bunyan 
in grote armoede leefde, leek het ons, met instemming van uitgeverij Gebr. 
Koster, goed om de 40 % winst van het boek over te maken naar Woord 
en Daad, bestemd voor kinderen in armoedige omstandigheden.’ De actie 
leverde maar liefst € 3096,40 op voor een project voor kindslaven in Haïti. 
Hartelijk dank! De zeven leerlingen op de foto hadden de meeste boeken 
verkocht en kregen het boek cadeau.

Stroopwafelactie in  
Waardenburg
Hannah uit Waardenburg heeft haar spreek-
beurt gehouden over Woord en Daad, waarna 
ze ook nog een stroopwafelactie heeft georgani-

seerd. Hannah en haar klasgenoten hebben enorm hun 
best gedaan en het prachtige bedrag van € 925,- opge-
haald voor het noodhulpproject: De wereld snakt naar 
adem! Heel hartelijk dank, Hannah en al jouw klasgeno-
ten, super gedaan!

PROGRAMMA BEDRAG
Algemeen/intern 35.875
Burkina Faso 35.875
Bewustwording 179
Algemeen 240
Nederland -61
Duurzaam water -45.936
Algemeen 2.775
Benin 11.584

Burkina Faso 163.740
Ethiopië -237.824
Haïti -
Uganda 13.788
Gezondheidszorg 2.501
Algemeen 2.501
Huizenbouw 17.768
Algemeen 1.120
Bangladesh 16.648
Inclusive Agribusiness 848.117
Algemeen 25.342
Benin 102.718
Burkina Faso 58.885
De Filipijnen 55.000
Ethiopië 42.500
Guatemala 24.000
Mozambique 35.000
Sierra Leone 183.098
Sri Lanka 28.634
Uganda 292.941
Job Booster 1.167.457
Algemeen 1.835
Bangladesh 26.683
Benin 105.552

Burkina Faso 255.972
Colombia 140.830
De Filipijnen 2.088
Ethiopië 425.641
India 3.201
Sierra Leone 25
Sri Lanka 9.936
Tsjaad 184.168
Uganda 11.526
Nalatenschappen 774.916
Algemeen 664.916
Ethiopië 110.000
Noodhulp 1.103.127
Algemeen 448.777
Ethiopië 654.350
Onderwijs 6.034.508
Algemeen 100.358
Bangladesh 121.542
Benin 189.606
Burkina Faso 807.899
Colombia 507.115
De Filipijnen 464.223
Ethiopië 840.977
Guatemala 970.395

Haïti 1.148.692
India 355.737
Nederland 593
Nepal 11.266
Sierra Leone 308.873
Tsjaad 195.275
Uganda 11.958
Overige inkomsten 1.475.703
Algemeen 1.475.703
Policy Influencing 5.773.455
Algemeen 560
Burkina Faso 5.465.395
Nederland 307.500
TVET/JBS 1.618
Algemeen 1.618
Weerbaarheid 483.930
Ethiopië 481.430
Mozambique 2.500
EINDTOTAAL 17.673.217

Het saldo van het Nelleke Regina kinderfonds 
(€ 45.378) is overgeboekt naar het algemeen 
kinderfonds

DICHTBIJ

Wat is je lievelingsvak op school?  
 Misschien rekenen, tekenen of taal?

Wereldwijd hebben kinderen voor-
keur. Bijvoorbeeld Daouda uit Haïti, hij 
vertelde dat zijn lievelingsvak ‘sport’ is. 
Shaila uit Guatemala is blij als de juf de 
rekensommen op het bord zet…

Maar heb je er wel eens over nagedacht 
dat het voor heel veel kinderen inspan-
ning kost om op school te komen? Velen 
vertrekken al heel vroeg omdat ze ver 
moeten lopen. Anderen hebben eerst al 
een uur, heen en terug, gelopen naar de 
waterput voordat ze naar school kun-
nen gaan. Weer anderen worden samen 
met meer kinderen(!) achter op een 
brommer naar school gebracht.

Woord en Daad probeert met het 
sponsorprogramma, al 45 jaar ervoor 
te zorgen dat kinderen naar school 
kunnen. Op dit moment zijn dat er wel 
30.000! Daardoor kunnen de kinderen 
niet alleen naar school, maar krijgen ze 
ook een gezonde maaltijd en kunnen 
ze (als het nodig is) naar de dokter. En 
weet je? De school waar ze welkom 
zijn is een christelijke school. Daar 
horen ze uit de Bijbel vertellen en le-
ren ze zelf de Bijbel lezen. Zo vertelde 
Jonathan uit de Filipijnen dat het voor 
hem het mooiste is om zijn lievelings-
tekst Joh. 3:16 te kunnen lezen!

Help je mee om nog meer 
kinderen de weg naar school 
te laten vinden? Verzin 
een mooie actie. Laat je 
bijvoorbeeld sponsoren om 
een week lang lopend naar 
school te gaan!
Alvast veel succes!

Groetjes, Ineke Brand

 Hallo jongens en meisjes, 

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 tweede 
kwartaal 2021
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‘De cursussen helpen mij om in 
de toekomst zelf een bakkerij 

te openen en mijn eigen geld te 
verdienen. De docenten geven 

goed les en besteden ook aandacht 
aan het christelijk geloof. Dit 

onderwijs drukt voor altijd een 
stempel op mijn leven!’ 

 Julian (16), student Colombia 

Voor jongeren in Colombia is het niet eenvoudig om een baan te vinden. 
Daarom werken we aan een betere aansluiting tussen vakscholen en 
de arbeidsmarkt. Met dit speciale sponsorprogramma streven we naar 
duurzame verandering voor de jongeren zelf, maar ook voor hun families 
die zij met hun inkomsten kunnen steunen.

Voor aanmelden of meer informatie ga naar woordendaad.nl/sponsoreenstudent 

DOOR JACOLINE DE KRUIJF-PAUL, EINDREDACTEUR 

Comité Rijssen bestaat dit jaar 40 jaar. 
Sinds 1981 zetten comitéleden zich en-
thousiast in voor het werk van Woord en 
Daad. Met dit jaar ook twee jubilarissen 
die zich al 40 jaar vrijwillig inzetten. 

‘Ons comité is op 2 juli 1981 opgericht 
onder leiding van meneer ’t Lam’, vertelt 
mevrouw van Dalen. ‘Vanaf het begin 
zijn we op vele plekken geweest om 
spullen te verkopen. De opbrengst was 
voor de Woord en Daad-projecten. We 
bezochten scholen, gingen naar avonden 
van vrouwenverenigingen en waren ac-
tief in het jongerenwerk. Ook bezochten 
we bejaardenhuizen en stonden we op 
braderieën. We verkochten kerstkaar-
ten via scholen en op zangavonden. De 
huis-aan-huiscollecte hebben we ook 
jarenlang georganiseerd.’

ACTIEVE COMITÉLEDEN
Dat comité Rijssen actieve comitéle-
den heeft, daar is mevrouw van Dalen 
duidelijk over. ‘Mooi om te vertellen 
is dat meneer Jansen, actief comitélid, 
tafellakens borduurde. Tijdens Rijnreizen 
verkocht hij menig tafellaken en ook op 
bestelling heeft hij er al veel verkocht. 
Een ander comitélid, Jopie, heeft het 
statiegeldbonnetje ingevoerd. Dat heeft 
al duizenden euro`s opgeleverd. De 
postzegelverkoop doet het ook goed. 
Afgelopen jaar hebben we voor € 8.953 
verkocht, een mooie bron van inkom-
sten. De postzegels zijn te koop bij 
comitéleden en bij de Plus-supermarkt 
in Rijssen.’

HOOGTEPUNT 
‘Het hoogtepunt was voor ons de zang-
avond met het Urker Mannenkoor. We 
genoten van prachtige liederen. In Rijs-
sen heeft familie Pluimers, samen met 
vriendin Jantien, een kringloopwinkeltje 
genaamd ‘Brilljeantiek’. De opbrengst 
is voor Woord en Daad. Tijdens de 
zangavond met het Urker Mannenkoor 
konden ze € 11.111,11 overhandigen 
aan meneer Jaspers Fayer, de spreker 

van de avond. Daarbovenop kwam nog 
de opbrengst van de zangavond zelf: 
€ 4.625. 

De fietstochten die we organiseerden 
waren onvergetelijk. Met ongeveer 1000 
deelnemers uit de wijde omtrek fietsten 
we voor Woord en Daad. Ook hebben 
we eens een Vrouwendag georganiseerd, 
waar veel animo voor was.‘      

JUBILARISSEN 
‘Dit jaar hebben we ook twee jubilaris-
sen. Henk Wassink en ik zijn dit jaar 40 
jaar Woord en Daad-vrijwilliger’, vertelt 
mevrouw van Dalen. ‘We zijn dankbaar 
dat we als comité al die jaren de kracht 
en de liefde voor onze naasten hebben 
gekregen. Soli Deo Gloria!’

Wilt u ook vrijwilliger worden in 
een van de comités? We zijn op 
zoek naar nieuwe comitéleden in 
Kesteren, Geldermalsen, Veenen-
daal, Epe, Rijssen en Ermelo. Daar-
naast zoeken we jonge vrijwilligers 
die digitaal handig zijn! Kijk op 
www.woordendaad.nl/comites. 

EEN VAN DE...
Comités van Woord  
en Daad

Comitéleden Rijssen: Janneke Pluimers, 
Lenny van de Akker, Jan Brunnenkreef, 
Corrie van Dalen en Henk Wassink

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. 

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

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft 
Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Konink-
rijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid 
drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering 
van mensen hier en daar.

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

RAAD VAN BESTUUR
Rina Molenaar MSc

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

REDACTIE VAN DIT NUMMER
Jacoline de Kruijf-Paul (eindredacteur), Rudolf Mulderij, Erika Leve-
ring, Marlies Moret-Verwoerd (hoofdredacteur), Henriët Roseboom. 
Ook werkten mee: Ria Boerhout (extern meelezer), Mettie de Braal 
(extern meelezer), Ineke Brand, Rina Molenaar. 

FOTO’S IN DIT NUMMER
Marien Bergsma, Maarten Boersema, Huibert van den Bos, Maarten 
Hartman, Matthijs Voskuil, Woord en Daad 

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

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

GIFTEN/ONTVANGSTBEVESTIGING
Om kosten te besparen zenden we geen ontvangstbevestigingen 
voor giften met een bedrag lager dan € 1.000,-. Wilt u toch een ont-
vangstbevestiging, vermeld dit dan duidelijk op uw overschrijving.
Bent u ondernemer en wilt u bijdragen aan het werk van Woord en 
Daad? Kijk op www.woordendaad.nl/ondernemers.
Doelbestedingsratio t.o.v. bestedingen 2020: 89,65%

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

GRAFISCHE VERZORGING
BladenMakers, Nijkerk
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Dit magazine is gedrukt op FSC®-gecertificeerd papier.
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58.000 exemplaren

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

 Binnenkort ook in andere landen! 

•  U steunt een student tijdens zijn/haar studie  
(6-15 maanden)

• De student ontvangt een christelijke vakopleiding
• U betaalt €40,- per maand
• De student stelt zich aan u voor
•  Ter afsluiting ontvangt u een persoonlijke  

video van de student

Sponsor een student

mailto:info@cbb.nl


ACHTER DE FOTO

Retouradres: Postbus 560 • 4200 AN Gorinchem

Roy Saurav
‘Nadat ik de vakopleiding had 
afgerond, ben ik aan het werk 
gegaan bij een digitale drukkerij. 
’s Morgens open ik de winkel en 
maak de winkel en de machi-
nes schoon. Soms repareer ik 
de printmachines en ga ik aan 
de slag met printopdrachten.
De vakopleiding heeft me veel 
gebracht. Ik heb nu een baan en 
inkomen waarmee ik ook mijn 
familie kan onderhouden. Ik ben 
tevreden en dankbaar!’

Lees het hele verhaal van Roy 
op www.woordendaad.nl/
vakonderwijsmaaktverschil

Foto: CSS
Bangladesh, 2020


