Nr. 1

JAARGANG 49
MAART 2022

VOEL JE VERBONDEN

‘Recycling
houdt onze
stad schoon’
Een Bijbelse
opdracht

Spullen met
een verhaal

TAUHID SALAM:

‘Duidelijk antwoord
uit Bangladesh’
#BEWUSTWORDING

‘Ik hoop dat we leren om
ons opnieuw te verwonderen
over alles wat God in Zijn
grote liefde geschapen
heeft en in stand houdt.’
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- Prof. dr. ir. Jan van der Stoep, hoogleraar christelijke
filosofie aan Wageningen University & Research
en aan de Theologische Universiteit Kampen
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> WOORD
DOOR DS. G.J. BAAN, MIJNSHEERENLAND

Liefhebben
“Hebt gij Mij lief?”
JOHANNES 21:16M

Het is een indringende vraag van de Heere Jezus aan
Petrus. Wat is het belangrijk dat we de zonde haten
en de Heere Jezus liefhebben. Zo’n hart had Petrus
gekregen.
Petrus had Jezus echter verloochend. Hoeveel verdriet
deed hij Hem daarmee aan. En Jezus dan? Wel, Hij moest
eigenlijk nog wat met Petrus goedmaken. Daarom vroeg
Hij Petrus, in aanwezigheid van de andere discipelen, of
hij Hem wel écht liefhad.

Bij Hem worden zondaars
tot liefhebbers van God.
Petrus antwoord was duidelijk. Tot driemaal toe antwoordde hij bevestigend op Jezus’ vraag. Zo van: “Ik heb
U lief”. Dat lag werkelijk op de bodem van Petrus’ hart.
Hij was een kind van de Heere, verlost van zijn zonden
– ook die van het verloochenen – en zou nooit meer
verloren kunnen gaan. Hij was gelukkig.
De liefdesverhouding tussen Petrus en de Heere Jezus
werd zodoende hersteld en verdiept, juist nadat Petrus
deze uitdrukkelijk had geschonden. Hoe duidelijk zien we
hier dat dit trouwens bij God, bij Jezus vandaan komt.
Als de Heere Jezus ons deze vraag zou stellen, wat zou
het antwoord zijn? Misschien zegt u: “Ik weet het niet”.
Neem dan tot deze liefhebbende Zaligmaker de toevlucht. Bij Hem worden schuldige zondaars tot liefhebbers van God.
Anderen zeggen misschien wel: “Ik heb de Heere niet
lief”. De Heere Jezus zegt dan: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid”. Wie de Heere Jezus
vroeg zoeken, zullen Hem vinden.
En als we de Heere Jezus lief hebben gekregen, is dat
een groot wonder. Dan zoeken we telkens weer de
omgang met God door Christus. Net als Petrus: hij was
alleen maar gelukkig als hij in Jezus’ aanwezigheid was.
Eenmaal komt Jezus terug om te oordelen levenden en
doden. Dan stelt Hij deze vraag weer. Aan allen. Wat zal
dan ons antwoord zijn?

› VOORAF

DOOR RINA MOLENAAR

Bezit
Op 1 januari van dit jaar was het zover: de
ontspulchallenge van Woord en Daad ging van start.
Campagneleider Janneke had ook haar collega’s
enthousiast gemaakt om mee te doen.
De challenge duurde een maand. Op dag één deed
je één ding weg, op dag twee zocht je twee spullen
die je kwijt kon, en zo door tot de eenendertigste.
Aan het einde van de challenge raakte je in totaal
vierhonderdzesennegentig spullen kwijt, was je huis
opgeruimd en je hoofd leeg.
En je dacht na over de waarde van je bezit.
Even voor 1 januari was ik al begonnen met rondkijken
in mijn huis. De eerste zaterdag van het jaar stroopte
ik echt mijn mouwen op. Mijn twee nichtjes hielpen
mee. De een moedigde me aan nog meer weg te doen,
de ander bevroeg me juist of ik mijn spullen echt niet
zou gaan missen. Een mooie balans die me tot goede,
weloverwogen keuzes bracht. We begonnen boven
en eindigden beneden. In een opgeruimd kamertje
stapelden we alles op.
De oogst was groots.
Alles was voor de kringloopwinkel, zodra die weer open
zou zijn. Want het was natuurlijk wel de bedoeling dat
we een goede plek zouden vinden voor de spullen waar
we zelf afstand van deden.
Bizar eigenlijk dat je zo door je huis kunt lopen. Bezit
is voor veel Nederlanders gewoon. En wat kun je er
druk mee zijn. Wat dat betreft zijn ervaringen tijdens
reizen altijd weer ontzettend waardevol. Na mijn laatste
reis naar Afrika bekijk ik mijn keuken, die echt aan
vernieuwing toe is, met andere ogen. Is een nieuwe echt
wel nodig? De verschillen in de wereld zijn zo groot!
Salomo stelt in Spreuken 15 vers 16 nuchter vast: Beter
is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat, en
onrust daarbij. Mijn les van de eerste weken van het jaar?
Bezitten als niet bezittend.
Een dagelijkse oefening!
r.molenaar@woordendaad.nl
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DOOR JACOLINE DE KRUIJF – PAUL, EINDREDACTEUR EN MARLIES MORET – VERWOERD, HOOFDREDACTEUR

WERELD

ZORG VOOR DE SCHEPPING

EEN BIJBELSE
OPDRACHT
De aarde is van God en wij mensen hebben de opdracht gekregen om als rentmeesters de
aarde te bouwen en te bewaren. Vanuit die christelijke opdracht mogen we ook kritisch
naar ons eigen consumptiepatroon kijken. Want we zien dat onze naasten in de landen waar
we werken de gevolgen dragen van keuzes die wij hier maken. Dat vindt ook onze collega
Barthélemy Kaboret uit Burkina Faso. Gedreven door zorg voor onze naasten ver weg
wil Woord en Daad werken aan bewustwording en een duurzame levensstijl stimuleren,
omdat dit ook in het belang is voor mensen in onze projectlanden. We hebben drie mensen
gevraagd om iets te delen over die Bijbelse opdracht.
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Barthélemy Kaboret

DUURZAAM BEHEER VAN DE AARDE
Barthélemy Kaboret

Er is tegenwoordig steeds meer sprake van overconsumptie in de rijkere, voornamelijk westerse
landen. Terwijl er in landen in het Zuiden, vooral
op het Afrikaanse continent, zelfs gebrek is aan
basale levensbehoeften. Is deze manier van leven
in lijn met ons christelijk geloof? Was dit het plan
van God toen Hij de aarde toevertrouwde aan de
mens? Wat kunnen wij als christenen doen om dit
tegen te gaan?
‘Er zijn een heel aantal Bijbelverzen die ons aansporen om goed voor de aarde te zorgen door duurzaam beheer van hulpbronnen. Ik heb twee verzen
gekozen, uit Genesis 1:28 en Genesis 2:15:
Genesis 1:28
En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest
vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en
onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen
der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al
het gedierte, dat op de aarde kruipt! Hij zei: onder-

‘ Het is een geschenk van
God dat wij voor de
aarde mogen zorgen’ .
werp de aarde en heers over de aarde. Hij zei dus
niet dat we de aarde moeten vernietigen, zoals nu
gebeurt.

het Westen heeft niet
alleen verspilling tot
gevolg, maar zorgt ook
voor een negatief effect
op de levenskwaliteit van
de mensen in het Zuiden.
Arbeiders krijgen lang niet altijd
een waardig en eerlijk loon. Het gevolg
hiervan is dat de armoede in deze landen alleen
maar toeneemt. Daarnaast werkt de overbelasting
van natuurlijke hulpbronnen, vanwege de vraag uit
het Westen, klimaatverandering in de hand. En daar
ondervindt de bevolking in het Zuiden als eerste de
negatieve gevolgen van.
Dit komt niet overeen met de opdracht van God,
Die de aarde aan de mens heeft toevertrouwd om
de aarde te bouwen en te bewaren. Maar het is
nog niet te laat om het tij te keren. Wij kunnen als
christen ons consumptiepatroon aanpassen, zodat
we duurzamer omgaan met de hulpbronnen die de
aarde biedt. En we mogen onze stem laten horen
voor internationale solidariteit en een rechtvaardige
verdeling van natuurlijke hulpbronnen. Ook zouden
winstgevende bedrijven mensen in het Zuiden kunnen steunen om zich aan te passen aan de gevolgen
van klimaatverandering.

Barthélemy Kaboret is projectleider van het Job Booster-project in Burkina Faso. Met het Job Booster-concept stimuleren we ondernemerschap onder jongeren
en bieden we begeleiding bij het starten van een bedrijf.

Genesis 2:15
Zo nam de Heere God den mens, en zette hem in den
hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.
Het is een geschenk van God dat wij als mensen
voor de aarde mogen zorgen. Om te bouwen en te
bewaren. Hij raadde niet aan om de aarde stapje
voor stapje te vernietigen. De overconsumptie in

Meer weten over dit project?
Kijk op woordendaad.nl/
werkburkinafaso

5

Boerin Sifra uit
Burkina Faso.

Jan van der Stoep.

ZORG VOOR DE SCHEPPING
Jan van der Stoep

Mensen hebben van God een bijzondere taak gekregen. Ze mogen voor de aarde zorgen en de schepping
tot ontwikkeling brengen. Vaak zijn we echter vooral
met onszelf bezig. We verwaarlozen de aarde. De
schepping zucht en kreunt. Poolkappen en gletsjers
smelten, soorten en ecosystemen verdwijnen, grote
gebieden dreigen onleefbaar te worden.
Dat het zo slecht gaat met de schepping gaat me
aan het hart. De Heere Jezus leert ons dat God met
liefde zorgt voor de vogels en de bloemen in het veld
(Mattheus 6:25-34). Hij heeft ze gemaakt, en voedt
en onderhoudt hen. Ook in Psalm 104 lezen we hoe
God dagelijks bezig is met Zijn schepping. Gaan we
onzorgvuldig om met planten, mensen en dieren, dan
trappen we God op het hart. We maken kapot waar
Hij zo zorgvuldig aandacht aan besteedt.
Er is meer dan dat, zult u misschien denken. Wij
mensen nemen in de schepping een bijzondere plaats
in. Dat klopt! De Heere Jezus wijst juist naar de
vogels en naar de lelies in het veld om vervolgens te
benadrukken dat mensen voor God nog belangrijker
zijn dan andere schepselen. Mensen zijn geschapen
naar het beeld van God.
Geschapen zijn naar Gods beeld betekent echter niet
dat we zomaar met de aarde kunnen doen wat we
zouden willen. In de christelijke traditie wordt vaak
gesproken over rentmeesterschap. Een rentmeester
is iemand die een huis of een landgoed beheert in
opdracht van de eigenaar. Zo is het ook in relatie tussen mens en schepping. De aarde is van God, niet van
ons mensen. In opdracht van God mogen we de aarde
beheren en tot bloei brengen.
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God heeft de aarde
mooi gemaakt. Een
huis om in te wonen.
Maar wij mensen
maken er een puinhoop
van. Een uitgeleefd huis.
We kunnen ons daar alleen maar
diep voor schamen. De klimaatcrisis laat zien dat we
niet op de oude voet door kunnen gaan. Laten we
vandaag nog beginnen om een eerste stap te zetten
en kritisch naar ons eigen consumptiepatroon te
kijken.

‘In opdracht van God mogen we de
aarde beheren en tot bloei brengen.’
Als God dagelijks voor planten, dieren en mensen
zorgt, mag ook van mensen, beelddragers van God,
verwacht worden dat ze hetzelfde doen. Ik hoop dat
we leren om ons opnieuw te verwonderen over alles
wat God in Zijn grote liefde geschapen heeft en in
stand houdt.

Prof. dr. ir. Jan van der Stoep is hoogleraar christelijke
filosofie aan Wageningen University & Research en
aan de Theologische Universiteit Kampen. Woord en
Daad is betrokken bij het onderzoek van zijn leerstoel in
Wageningen.
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ZORG VOOR DE
MENSEN OM ONS HEEN
Tauhid Salam maakte met zijn bedrijf in Noord-Bangladesh niet
de meest voor de hand liggende keuzes. Wel zette hij zijn keuzes
af tegen de positieve invloed die hij zou kunnen hebben op zijn
omgeving. Hij vestigde zijn bedrijf op het platteland, waar veel
armoede is.
Tauhid Salam.

Veel fabrieken in Bangladesh zijn gevestigd in havensteden of in de hoofdstad.
Tauhid koos er bewust voor zijn bedrijf
te beginnen in twee districten in het
noorden van Bangladesh. ‘Ik had bij
eerdere bezoeken gezien hoe groot de
armoede in dit gebied is. Vooral vrouwen
werden zeer slecht behandeld. Ik wilde er met
mijn bedrijf voor zorgen dat ik hun betere werkomstandigheden kon bieden.’
Samen met betrokken organisaties voor ontwikkelingssamenwerking kiest Tauhid mensen uit die een baan in zijn
fabrieken economisch gezien het meest nodig hebben.
Door verkoopcontracten te sluiten met klanten die zijn
overtuigingen delen, heeft Tauhid niet alleen gegarandeerde orders, maar kan
hij ook investeren in
sociale projecten.
Wat is Tauhids visie
op meer gelijkheid?
‘Vrouwen hebben
hier een gemiddeld
gezinsinkomen van

ongeveer 5 euro, maar als ze bij ons
werken kan dat oplopen tot 70 euro per
maand. Bangladesh is één van de grootste kledingleveranciers ter wereld en de
kledingindustrie is voor de minimumlonen in het hele land leidend. Daar moet ik
rekening mee houden, want de industrie zal
een hoge inflatie niet overleven. Dan raak ik
de wortel van de gemeenschap.’
Tauhid hoopt dat Bangladesh een weg zal vinden uit de
vervuilende kledingindustrie en dat ook andere industrieën een grotere kans krijgen. ‘Ik denk dat we écht over
onszelf moeten praten. Willen we het land zijn waar we
ons water zo vervuilen, waar de gezondheidszorg steeds
meer nodig is voor mensen met kanker vanwege alle chemicaliën? Er is een wereldwijde mentaliteitsverandering
nodig, en die vraagt een heel duidelijk antwoord van ons.’

Tauhid Salam is directeur van Classical Handmade Products
in Bangladesh, een bedrijf dat onder meer tapijten en manden
maakt van natuurlijke vezels en gerecycled textielafval. Woord
en Daad is met haar Job Booster-project betrokken bij deze
fabriek.

‘Er is een mentaliteitsverandering nodig’

Met deze foto maakt Tauhid een statement: willen
we echt weten wie onze spullen maakte?

Meer informatie over dit project:
woordendaad.nl/jbbangladesh
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DELEN

Toekomst voor
Filipijnse abacaboeren
Kleding, briefgeld, theezakjes…. We gebruiken ze allemaal. Wist u dat in veel
van deze producten vezels zijn verwerkt die afkomstig zijn van de abacaplant
op de Filipijnen? In het project Vezels voor de toekomst werken we samen met
Filipijnse abacaboeren aan professionalisering van de productie én toegang tot
de internationale markt. Dat biedt toekomst voor Filipijnse boeren!
Lees alles over dit project op pagina 10 en 11 >
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GEEF VOOR 'VEZELS VAN DE TOEKOMST'

IBAN NL64 RABO 0385 4870 88
o.v.v. Vezels voor de toekomst

Doet u mee?

www.woordendaad.nl/
vezelrijk
* De Tikkie QR kan gescand worden met een camera, met een speciale (algemene) QR scanner app
of met de Tikkie app. De Tikkie QR kan helaas NIET gescand worden met een bankenapp.
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DOOR RUDOLF MULDERIJ, COMMUNICATIEMEDEWERKER

DELEN

NATUURLIJKE ABACAVEZELS

DE VEZELS VOOR
DE TOEKOMST
Een paar nieuwsgierige kinderen staan aan de rand van het afdak te kijken, een
jongetje speelt met de draden die over een touw hangen. Onder het afdak trekt een
man witte repen door een stampende machine waarmee hij de draden maakt. Op een
afstandje kijkt de oude Antonio Eskelona toe. De draden zijn abacavezels, één van de
sterkste natuurlijke vezels. Deze vezels hebben toekomst, weet abacaboer Antonio.
‘In het dorp zijn boeren van wie de
kinderen, dankzij de abacateelt, een
beroepsopleiding hebben gevolgd. Sommigen werden docent, anderen engineer
of ze werken in het buitenland,’ vertelt
Antonio. Hij woont in het dorp Brgy op
Mindanao, het grootste zuidelijke eiland
van de Filipijnen.
VERMENGDE VEZELS
Hoewel het sommige boeren lukt om
een bestaan op te bouwen dankzij
de vezels, leven de meeste boeren in
armoede. Dat heeft meerdere oorzaken. Sommige boeren hebben te weinig
kennis van de abacateelt en oogsten
daardoor vezels van een lage kwaliteit.
Andere boeren zijn afhankelijk van tus-
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senhandelaren die hun oogst opkopen.
Voor de boeren die samenwerken in
coöperaties, zoals in Brgy, is er nog een

‘Er zijn boeren van
wie de kinderen,
dankzij de abacateelt,
een beroepsopleiding
hebben gevolgd.’
risico. De coöperatie koopt ook vezels
van boeren die geen lid zijn. ‘We zijn een
keer slachtoffer geweest van verkopers

die bananenvezels vermengden met de
goede kwaliteit vezels. Dat ontdekten
we toen we de vezels wilden verkopen.
Dat heeft ons veel geld gekost.’ Tegenwoordig werkt de coöperatie met een
machine die de repen van de abacaplant
tot vezels trekt. ‘Als je een machine gebruikt, kun je de kwaliteit van de vezels
goed zien.’
6.000 FILIPIJNSE BOEREN
De abacaboeren willen verder groeien.
Samen met lokale partnerorganisaties
en de boeren ondersteunt Woord en
Daad de komende jaren 5.000 boeren
op Mindanao met kennis en toegang tot
financiën. Daarnaast ondersteunen we
nog eens 1.000 boeren op het noorde-

WERELDDELEN / MAART
SEPTEMBER
20222021

Antonio Eskelona
aan het werk met
abacavezels.

› IMPRESSIE

DOOR MARLIES MORET – VERWOERD

Gewoon blij met wat je hebt
Antonio
Eskelona.

lijkere eiland Samar om met abacateelt
hun inkomen te vergroten.
BOEREN NAAR DE BANK
De kleinschalige boeren krijgen vaak
geen lening bij een bank voor investeringen. We werken samen met een
financiële instelling die de boeren een
microkrediet biedt. Daarmee kunnen
de boeren en coöperaties investeren,
bijvoorbeeld in een machine.
SCHOOLVERLATERS AANMOEDIGEN
‘We bieden de leden van onze coöperatie en andere boeren trainingen aan om
de kwaliteit van de vezels te verhogen,’
vertelt Antonio. ‘Toen we begonnen
met de trainingen leerden we dat we
door de kwaliteit te verbeteren, een
hogere prijs konden vragen voor onze
producten.’
Antonio wil jongeren stimuleren om
abaca te telen. ‘Vooral de schoolverlaters moedig ik aan om meer te leren
over abaca, bijvoorbeeld hoe ze de
planten moeten verzorgen, hoe ze
ziektes moeten behandelen. Ik heb gezien hoe boeren in onze gemeenschap
profiteren van de abacateelt.’

Scan de QR-code
om de reportage
over Antonio
Eskelona te bekijken.

Ik heb dit kledingstuk gemaakt, maar ik ben er niet voor betaald. Ooit las
ik dat dit briefje, geschreven door een werknemer in een textielfabriek,
was gevonden in een kledingstuk bij Zara. Dat was voor mij het moment waarop ik besefte dat er ook mensen áchter onze spullen staan.
En dat de omstandigheden waaronder zij onze spullen maakten, niet
altijd een fijn verhaal opleveren. Meestal niet, zelfs.
Sindsdien laat ik mijn gedachten er wel eens over gaan. Bij de spullen
die ik al heb, maar zeker ook als ik iets nieuws koop. Via mijn bezittingen sta ik als het ware met hen in verbinding. Wie zijn zij, de mensen
aan de andere kant van mijn spullen? In welke omstandigheden leven
en werken ze, waar hopen ze op? Eén ding is zeker: het zijn mensen
zoals wij allemaal. Mensen die het beste willen voor hun geliefden en
familie. Mensen die zorgen, dromen, rouwen, overtuigingen hebben,
onzekerheden kennen. En die, net als wij allemaal, dingen nodig hebben – op zijn minst een dak boven hun hoofd en brood op de plank.

‘We zien in ons werk dat
het echt anders kan.’
Het maakt nogal uit waar je, om dat spreekwoordelijke brood op de
plank te krijgen, terechtgekomen bent. In een goudmijn in Burkina
Faso, onbeschermd tegen schadelijke stoffen, waar je serieus gevaar
loopt en veel van je collega’s nog maar kinderen zijn. In een kledingfabriek in Myanmar, waar je lange dagen maakt in een lawaaiige ruimte
zonder veel daglicht, terwijl je de hele dag exact hetzelfde klusje doet.
In veel gevallen ook nog zonder je er eerlijk, leefbaar, voor betaald
wordt.
Uitbuiting is nog aan de orde van de dag en ik denk dat ze vooral
bestaat vanwege ons wereldwijde consumptiegedrag. Terwijl we in ons
werk zien dat het echt anders kan; met eerlijker lonen, transparantere
waardeketens én bewuste consumenten. Voorwaarde is wel dat iedereen eerlijk naar zijn eigen aandeel wil kijken.
Want wil ik echt weten wie mijn spullen maakte en onder welke omstandigheden? Dan kan een beetje onderzoek helpen: als de prijs van
een product te mooi lijkt om waar te zijn, is er waarschijnlijk iemand
anders die de prijs betaalt. En heel vaak is dat degene die het
product maakte. Die gedachte zorgt er wel eens voor dat ik
besluit iets niet te kopen en gewoon blij te zijn met wat ik
al heb. Daar wordt tenslotte iedereen beter van.
Marlies Moret is hoofdredacteur van Werelddelen.
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PRIKBORD

DELEN

WINKEL SOEST VERHUISD

Podcast
Kringloopshoppen
& bewustwording

Woord en Daad kringloopwinkel Soest is
verhuisd! Vanaf januari 2022 is deze winkel
te vinden in een gloednieuw pand aan Oostergracht 17b. De opbrengst is bestemd voor
werk en opleiding voor jongeren in Burkina
Faso. Een kijkje nemen of spullen inleveren?
Voor openingstijden en contactgegevens,
zie www.woordendaadwinkels.nl/soest.
Welkom!

Terugblik Werelddag 2022
‘Wat een indrukwekkende verhalen’ en ‘We hebben nu een beter beeld
bij jullie projecten’. Een kleine greep uit de vele warme reacties die we
ontvingen na de Werelddag die live werd uitgezonden op zaterdagavond
29 januari. We kijken terug op een fijne avond waarin we veel
over ons werk konden delen. Onze agrarische projecten stonden
centraal en daarvoor gingen we op bezoek bij een boerenfamilie in
Benin en hoorden we de verhalen van twee vissers uit Sri Lanka.
Ook oud-sponsorkind Yacouba Coulibaly uit Burkina Faso deelde
zijn indrukwekkende levensverhaal. Hij groeide op in een moslimgezin en mede door de kaarten en gebeden van zijn sponsors is hij
tot geloof gekomen. Bijzonder om zoveel verhalen van zichtbare
zegen te horen! De livestream is terug te kijken via
www.woordendaad.nl/werelddag.

Collega’s Janneke Witzier en Martine
de Jong gaan samen in gesprek over
duurzaamheid, bewustwording en
kringloopgeluk. Martine komt als
vrijwilligerscoördinator veel in de
Woord en Daad-kringloopwinkels. Ook
Janneke bezoekt regelmatig een van
de 28 kringloopwinkels van Woord en
Daad. Scan de QR-code en kijk mee
naar deze inspirerende aflevering over
kringloopshoppen en bewustwording.

DUCTEN

RO
WOORD EN DAAD-P

(H)EERLIJK GENIETEN
KOOP ONZE PRODUCTEN
Woord en Daad verkoopt mooie producten, waarvan
de opbrengst bestemd is voor onze projecten. U kunt
(h)eerlijk genieten en helpt
tegelijk mee in de strijd tegen
armoede wereldwijd. Voor koffie, thee, honing, cashewnoten,
postzegels en andere producten
kunt u terecht bij een Woord en
Daad-verkooppunt.
Kijk hiervoor op woordendaad.
nl/producten.
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Tip: Koop een aantal van onze producten en stel een
leuk cadeaupakketje samen!
LEVER GEBRUIKTE SPULLEN IN
Gooi gebruikte pennen of postzegels niet weg. Dit
brengt geld op. Zamelt u ook in voor het werk van
Woord en Daad? Uiteraard kunt u ook allerlei andere
spullen inleveren bij onze kringloopwinkels. Vind een
winkel in uw buurt op woordendaadwinkels.nl
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DOOR JANNEKE WITZIER-WEMMERS, PROJECTLEIDER BEWUSTWORDING

DELEN

BEWUSTWORDING
BINNEN WOORD
EN DAAD

In het kader van de
ontspulchallenge
gingen deelnemers
aan de slag met alle
kasten en lades in
hun huis.

Dat Woord en Daad vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering
voor mensen in armoede werkt, is geen geheim. Onze trouwe achterban
ondersteunt veel van onze mooie projecten. Het is belangrijk om te delen
van onze rijkdom! Naast delen en geven, willen we door middel van onze
bewustwordingsactiviteiten in Nederland ook duurzamer leven stimuleren.
We geloven dat ook dít in het belang is van onze naasten ver weg.
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of door toenemende hitte wordt het in de lokalen
zonder airco zo warm dat lesgeven onmogelijk is.
Als gebieden onbewoonbaar worden door weersextremen, komt ook goed, christelijk onderwijs in
die regio in gevaar. Genoeg redenen om in actie te

‘ Onze leefstijl heeft gevolgen voor
mensen in projectlanden.’

Deze spullen
staan klaar
om door een
nieuwe eigenaar
gebruikt te
worden.

Wist u dat onze leefstijl gevolgen heeft voor de
leef- en werkomstandigheden van mensen in onze
projectlanden? Menselijk handelen heeft onbetwistbaar invloed op klimaatverandering (IPCCrapport augustus 2021). De meest kwetsbaren
worden het hardst getroffen door de gevolgen van
extreme weersomstandigheden, tekort aan schoon
drinkwater en daarbij behorende conflicten over
natuurlijke hulpbronnen en migratie.
Boer Yacouba Zoungrana Mako (51 jaar) uit het
noorden van Burkina Faso zag in zijn leven het
klimaat veranderen. ‘Tegenwoordig valt er veel
minder regen. De regen is intensiever, waardoor er
overstromingen ontstaan. De oogsten vallen tegen
en in het droge seizoen is er geen water meer en is
het veel warmer dan normaal. Klimaatverandering is
een urgent probleem. We lijden erg onder de gevolgen van klimaatverandering op onze gemeenschap.’
Klimaatverandering raakt trouwens niet alleen
onze landbouwprojecten, maar heeft ook effect
op bijvoorbeeld de onderwijsprogramma’s. Door
tegenvallende oogsten is er geen schoolgeld meer,
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komen! Woord en Daad heeft niet voor niets als
één van de focuspunten voor de komende jaren: het
verhogen van weerbaarheid tegen de gevolgen van
klimaatverandering.
ONZE SPULLEN ZIJN EEN LUXE
Woord en Daad startte afgelopen jaar een nieuwe
bewustwordingscampagne: Binnenstebuiten! Een
frisse kijk op spullen. Uit onderzoek blijkt dat spullen
voor de gemiddelde Nederlander de
meest negatieve impact hebben op
de schepping en de leef- en werkomgeving van mensen in de productielanden van onze producten. Die
negatieve invloed komt vooral door
de productie en het vervoer van de
spullen. Het gaat dus niet eens zozeer
om het verbruik van de spullen, dat is
slechts een klein gedeelte van de totale
impact.
Dat is nogal wat! Onze luxe, welvarende manier van leven is dus niet zo
onschuldig als dat het misschien lijkt.
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Mijnbouw is enorm vervuilend en producten waarin
goud, lithium of diamant verwerkt worden, zoals
onder andere laptops en mobieltjes, kunnen daarmee voor veel negatieve invloed zorgen in het gebied waar de grondstoffen gedolven worden. Denk
aan grond-, lucht- en watervervuiling. Maar helaas
is ook kinderarbeid eerder regel dan uitzondering.
Het goede nieuws is dat we die negatieve invloed
van spullen relatief makkelijk zelf kunnen verminderen. Door alleen te kopen wat je echt nodig hebt,
goed voor je spullen te zorgen, te repareren en te
gebruiken tot het echt op is. Kies daarbij liever voor
tweedehands, leen of deel eens van en met elkaar
en recycle je producten zoveel mogelijk. Dit soort
tips en nog veel meer inspiratie geven we door
tijdens de campagne Binnenstebuiten.
DOE ZELF OOK MEE
In januari organiseerden we een ontspulchallenge
waarbij via het Instagramaccount @datruimtlekkerop
ruim 850 volgers de Minsgame hebben gevolgd.
Een Minsgame werkt eigenlijk heel simpel. Op dag
1 doe je één ding weg, op dag 2 twee en op dag

31 is het de bedoeling dat eenendertig items je huis
verlaten. Ontspullen staat niet gelijk aan weggooien,
dat is natuurlijk juist niet duurzaam. Geef de spullen
weg, verkoop ze, of maak er iets anders bruikbaars
van. Ontzettend leuk om met zo’n grote groep
mensen praktisch aan de slag te gaan! Als je zelf
heel veel moeite hebt gedaan om al die overbodige
spullen uit je huis te krijgen, wordt de drempel om
weer iets onnodigs te kopen hoger en ben je minder
vatbaar voor impulsaankopen. Dat is pure winst!
Als het weer mogelijk is, bieden we in samenwerking met de Woord en Daad-kringloopwinkels ook
workshops aan waarbij deelnemers na een korte

‘ Koop alleen wat je nodig
hebt en zorg goed voor je spullen.'
introductie zelf aan de slag gaan met het recyclen
of upcyclen van voorwerpen uit de kringloop. We
kijken er erg naar uit om u daar live te ontmoeten
en te inspireren!

Doe ook mee! Meld u op www.
woordendaad.nl/binnenstebuiten
aan voor de inspiratiemails die we
regelmatig delen en houd daar ook
de agenda in de gaten!

Boer Yacouba Zoungrana Mako
(51) uit Burkina Faso.
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DOOR ERIKA LEVERING, COMMUNICATIEMEDEWERKER

DUBBELINTERVIEW MET TWEE VROUWEN DIE

VER WEG

‘RECYCLING HOUDT
EN ONZE KIND

NAAM: ANG
EL
WOONT: IN A ROOIJMANS (58)
A

MSTERDAM
GETROUW
D, MOEDE
R VAN
TWEE STU
DERENDE
ZONEN

Angela woonde 3,5 jaar met haar gezin in India. Daar
zag ze veel plastic en ander troep op straat liggen.
Angela raakte geïnspireerd door de lokale initiatieven
die iets wilden doen aan dit afvalprobleem. Sindsdien
zet ze zich in om er mooie producten van te maken.
JE VERKOOPT GERECYCLEDE PRODUCTEN UIT INDIA IN
NEDERLAND. HOE IS DAT ONTSTAAN?
Zo’n 8 jaar geleden kwam ik in contact met Kapil Sharma, een
Indiase ontwerper die onder de naam Ecowings tassen maakte
van oude binnenbanden van vrachtauto’s. We hadden direct een
klik! Ik vond vooral de kwaliteit van zijn werk heel goed, maar
ook zijn sociale ambitie sprak me aan.
WAAROM IS HET BELANGRIJK OM AUTOBANDEN TE
RECYCLEN?
Jaarlijks worden er wereldwijd een miljard autobanden weggegooid. Veel daarvan komen op grote afvalhopen terecht.
Autobanden zijn een lastig product in de recycle-keten, want
van een autoband kan je niet weer een nieuwe autoband maken.
In landen zoals India worden autobanden daarom gebruikt als
brandstof, omdat ze heel veel warmte genereren. Je kunt je
voorstellen hoe slecht dat is voor het milieu. Door autobanden
te recyclen beschermen we de natuur en de dieren, en creëren
we bewustwording dat we zuiniger met onze grondstoffen om
moeten gaan. Het is echt mogelijk om van afval nieuwe hoogwaardige producten te maken!
TEGENWOORDIG BEN JE ‘MANAGER EUROPE’. WAT ZIJN JE
DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN?
Het is mijn rol om het merk Ecowings op te bouwen. Deze week
heb ik samen met een vormgever nieuwe productverpakkingen
bedacht voor onze laptoptassen, rugzakken, portemonnees,
etuis, notitieboeken en riemen. Verder heb ik via WhatsApp
bijna dagelijks overleg met Kapil over het ontwikkelen van
producten. We zijn bijvoorbeeld bezig met een maatwerkproject voor een klant: 100 tassen met hun logo erop. Kapil en zijn
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vrouw Uma regelen de productie. En natuurlijk moet er ook
financiële administratie worden gedaan.
VAN AUTOBAND TOT ANDER PRODUCT. HOE GAAT DAT
PRODUCTIEPROCES?
De producten worden gemaakt in het eigen productiehuis
van Ecowings, in de stad Indore. Hier werken ervaren, lokale
handwerklieden. Maar ook veel mensen, voornamelijk vrouwen,
zonder opleiding die door Ecowings worden opgeleid. De eerste
stap in het productieproces is het inkopen van de oude binnenbanden bij lokale garages. De banden worden eerst goed
schoongemaakt met water en groene zeep. Daarna worden
de banden gesneden. Er wordt zoveel mogelijk van het rubber
gebruikt, ook stukken waar bijvoorbeeld een plakker op zit. Juist
dat laat zien dat het hergebruikt materiaal is. Vervolgens zetten
de handwerklieden de producten in elkaar achter de naaimachine en worden ritsen bevestigd en losse draadjes afgeknipt.
Vervolgens worden de tassen nauwkeurig gecontroleerd,
opgepoetst en daarna gelabeld en ingepakt om naar Nederland
verstuurd te worden!
WELKE DUURZAME TIP ZOU JE AAN DE LEZERS WILLEN
GEVEN?
Wij moeten toe naar een circulaire economie waarbij we grondstoffen zo veel mogelijk hergebruiken en daarmee de aarde zo
min mogelijk belasten. Als je graag wilt weten hoe je zelf een positieve bijdrage kan leveren aan de planeet, kijk dan eens op de
site van Babette Porcelijn (www.babetteporcelijn.com). Zij heeft
een handige tool gemaakt waarmee je kan bepalen wat jouw
impact op de planeet is. Volgens haar zit het voornamelijk in de
hoeveelheid spullen die we allemaal kopen. Heel verhelderend!
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AFVAL RECYCLEN TOT MOOIE PRODUCTEN

DE STAD SCHOON
EREN GEZOND’

DICHTBIJ

O (28)

NAAM: MARIAM SAWADOG
INA FASO
WOONT: IN RIBLO, BURK
NDEREN
R VAN
GETROUWD, MOEDE

DRIE KI

Mariam en haar gezin moesten hun huis in het noorden van
Burkina Faso ontvluchten vanwege grote onrust in die regio.
Ze lieten alles achter, maar tijdens een training leerde Mariam
autobanden recyclen. Door de verkoop van gerecyclede producten
verdient ze nu een inkomen en kan ze voor haar gezin zorgen.

WAT HEB JE TIJDENS DE TRAINING ALLEMAAL GELEERD?
Ik heb geleerd wat de impact van afval is op het milieu en wat
de gevolgen zijn van luchtvervuiling. We gingen ook gelijk
praktisch aan de slag. We zagen welke banden geschikt zijn
om te recyclen en hoe we de banden goed schoon konden
maken. Vervolgens verwerkten we de banden tot nieuwe
tafels en stoelen, inclusief montage van de poten. We leerden
ook om sandalen, bloempotten en afvalbakken te maken van
autobanden.
WAAROM IS HET BELANGRIJK OM AUTOBANDEN TE
RECYCLEN?
Autobanden vervuilen de stad. Bovendien leggen muggen
eitjes in het water dat in oude banden achterblijft. De muggen
zorgen voor ziekten bij onze kinderen. Recycling houdt de
stad schoon en onze kinderen gezond. Daarnaast, recycling is
voor mij een belangrijke bron van inkomsten. Ik ben best trots
op wat ik al heb bereikt.
VAN AUTOBAND TOT PRODUCT. HOE GAAT DAT
PRODUCTIEPROCES?
Allereerst ga ik langs bij autogarages en vuilnisbelten op zoek
naar banden die we kunnen gebruiken. Vervolgens bedenk ik
wat ik van de banden wil maken. Voor bijvoorbeeld een tafel is
een grondige reiniging van de band nodig. Het gat in de band
moet worden gedicht, daarvoor zaag ik een stuk hout met de
juiste diameter. Hier omheen bevestig ik een mooie stof. Het
gestoffeerde hout maak ik vast in de band. Daarna maak ik vijf

poten die ik rondom vast boor. Met een penseelkwast maak
ik een mooie tekening op de band. Ik heb steeds weer nieuwe
inspiratie, dus ik schilder steeds iets anders. Na vier uur drogen in de zon is de tafel klaar voor gebruik!
WAT ZOU JE NOG WILLEN LEREN?
Er zijn nog veel meer materialen die vervuilend zijn, maar die
je ook kunt recyclen. Ik weet bijvoorbeeld dat je van plastic
zakken mooie sieraden kunt maken. Stenen kunnen
worden gebruikt voor een nieuwe vloer en van
de jerrycans waar olie in zit kun je bloempotten maken. Het lijkt me mooi om ook deze
vaardigheden te leren.

Mariam
maakt
tafels van
autobanden.

WELKE DUURZAME TIP ZOU JE
AAN DE LEZERS WILLEN GEVEN?
Recycling beschermt de
leefomgeving en voorkomt
bepaalde ziekten, en tegelijkertijd levert het geld
op. Ik wil alle vrouwen
in eenzelfde situatie als
ik oproepen om ook te
starten met recyclen.
Een tweede leven geven
aan afvalproducten geeft
een goed gevoel.

Ecowings tassen van
autobanden.
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DOOR HENRIËT KESSELS – ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER

DICHTBIJ

SPULLEN MET
EEN VERHAAL
Een ‘foeilelijke’ lamp, glazen vazen, poppenwiegjes en
een oud spinnewiel: bij Brilljeantiek vinden de meest
uiteenlopende spullen gretig aftrek. Soms met een
verrassende opbrengst of ontmoeting tot gevolg! Een
inkijkje in deze unieke tweedehandswinkel in Rijssen. ‘We
zijn dol op spullen met een verhaal.’

Instagrampagina van
Brilljeantiek.

Brilljeantiek bestaat sinds
2008 en sinds die tijd zijn
er via de winkel talloze
producten gewisseld van
eigenaar. De tweedehandswinkel wordt
gerund door Jan en Dini
Pluimers en hun vriendin
Jantina Landman, met
hulp van schoondochter Janneke Pluimers.
Een auto is het grootste product dat ze ooit
verkochten. ‘Een kennis van ons wisselde van baan,’
vertelt Jan. ‘Daardoor hadden ze geen twee auto’s
meer nodig. Bij de garage vroegen ze wat ze voor de
auto zouden krijgen, dat bleek 5000 euro te zijn. Wij
mochten de auto verkopen. Alles wat de auto meer
op zou leveren dan die 5000 euro was voor Woord
en Daad. De auto bracht 5850 euro op, dus 850
euro winst. Mooi toch?’
BRILJANT
Tijd om eens nader kennis te maken met de vier
enthousiastelingen. Jan (72) en Dini (71) Pluimers
en Jantina Landman (79) zijn met pensioen, Janneke
Pluimers (41) werkt als administratief medewerkster.
Dini en Jantina houden van zwemmen en wandelen,
maar hun favoriete sport is ‘kringlopen’. ‘Maar ja,
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uiteindelijk is je huis vol. En zo ontstond het idee
om spullen te gaan verkopen. Hieruit is de winkel
Brilljeantiek ontstaan.’
Als we naar de herkomst van deze bijzondere naam
vragen, beginnen ze te lachen. Geduldig volgt de
uitleg: ‘In Rijssen hebben ze van oudsher ‘scheldnamen’, zo is de scheldnaam van de familie van Dini
‘Brilke’ dus Dini van Brilke. Daar komt dus ‘Brill’ vandaan. Jeantiek is dan een ‘vernoeming’ naar Jantina.
Verder natuurlijk de link naar het woorden ‘briljant’

‘ Als de gezondheid je gegeven
is, is het mooi dat je iets voor
een ander kunt betekenen.’
en ‘antiek’ en ook naar het woord ‘brillantine’, de gel
van vroeger. Door dit allemaal samen te voegen is
Brilljeantiek bedacht.’
VERHALEN
Alle vier zijn ze gedurende de week geregeld voor
Brilljeantiek in de weer. Jan zet producten op Marktplaats, Dini en Jantine speuren naar tweedehands
schatten en Janneke houdt zich vooral bezig met de

WERELDDELEN / MAART 2022

verkoop via Instagram en Facebook (@brilljeantiek).
Zelf zijn de vier vrijwilligers nuchter over hun inspanningen: ‘Als de gezondheid je gegeven is, is het
mooi dat je iets voor een ander kunt betekenen. Of

‘ We hoorden dat dankzij onze bijdrage 141 gezinnen toegang kunnen
krijgen tot schoon drinkwater.’
dat nou je naaste dichtbij of veraf is. En we zijn dol
op tweedehands spullen met een verhaal.’
En dan komen ze, de verhalen. Over het spinnewiel
op de rommelmarkt, dat voor 7 euro op de kop werd
getikt en 130 euro opleverde. Over de glazen vaas
van de buurvrouw, die via Marktplaats verkocht
werd voor 475 euro. Over de ‘foeilelijke’ Jugendstilvaas, die 80 euro opbracht. Dini: ‘Een man kwam
vanuit Duitsland hiernaartoe om de vaas op te halen
en nam ook meteen voor 75 euro uit onze winkel
mee.’ En natuurlijk het verhaal van de poppenwieg.
Jantina: ‘We hadden een poppenwiegje te koop
staan en een mevrouw wilde die graag kopen voor
haar dochter. Zo gezegd, zo gedaan. De volgende
dag liet ze haar nieuwe aanwinst aan haar schoonouders zien. Wat bleek nu? Haar schoonvader had
dit wiegje vroeger gemaakt voor een van zijn kinderen! Zo kwam het weer in de familie terug.’

UITDAGING
Hoewel ze veel mooie
producten aangeboden
krijgen, blijft het aanbod
tegelijkertijd ook een uitdaging, leggen de vier vrijwilligers uit.
‘We zijn namelijk deels afhankelijk van wat mensen
inbrengen. Als zij mooie, goedverkoopbare spullen
inbrengen, worden wij daar heel blij van!’ Daarnaast
proberen ze zelf creatief na te denken, iets wat ze
ook als tip aan andere vrijwilligers willen meegeven.

V.l.n.r.: Jantina
Landman, Jan en
Dini Pluimers.

Janneke: ‘Blijf zoeken naar mogelijkheden om geld
binnen te halen. Zeker in deze tijd is dat soms best
lastig. Maar online kan er nog heel veel. Het hoeft
niet altijd groot te zijn of veel op te leveren, een
kleine actie is ook mooi. Zo hebben we eens de
takken van de magnoliaboom uit de tuin van Jan en
Dini gesnoeid en verkocht. Dat leverde ruim 200
euro op. Zoiets is gewoon heel leuk!’
STIMULANS
In totaal leverde Brilljeantiek al zo’n 80.000 euro
op voor Woord en Daad. De opbrengst van 2021 –
15.555,55 euro – is bestemd voor Shalla, een droge
regio in Ethiopië. Woord en Daad werkt daar met
lokale partners aan een goed functionerend waterleidingnetwerk, dat ook onderhouden wordt. ‘We
hoorden dat dankzij onze bijdrage 141 gezinnen
toegang kunnen krijgen tot schoon drinkwater. Dat
is voor ons een enorme stimulans om door te gaan!’
Een kijkje nemen? Brilljeantiek is te vinden aan
Tabaksgaarden 2 in Rijssen en op Marktplaats,
Facebook en Instagram (@brilljeantiek). Maak voor
een bezoek even een afspraak via 0548 516772 of
social media.

Door heel Nederland zetten vrijwilligers zich
in voor Woord en Daad, ieder op hun eigen
manier. Ook een steentje bijdragen via een
comité, winkel of verkooppunt? Scan de QRcode om te kijken wat u kunt doen.
Janneke Pluimers.
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DOOR JANNEKE WITZIER-WEMMERS, RELATIEBEHEERDER BASISSCHOLEN

Hallo jongens en meisjes,
Waar speel jij het liefst mee? Met een bal, step, met
lego of Playmobil misschien? Staat al jouw speelgoed in een kast of misschien bij elkaar op je eigen
kamer? Heb je al je speelgoed weleens verzameld
en geteld hoeveel dingen jij hebt om mee te spelen?

den meestal een stuk minder goed geregeld dan in
Nederland.
Volwassenen, maar ook jonge kinderen werken lange dagen. Soms wordt er met giftige stoffen gewerkt
zonder beschermende kleding. Goed om daar eens
bij stil te staan: wie heeft jouw speelgoed gemaakt
en is dat op een eerlijke manier gebeurd?

Ik denk dat het aantal je zal verbazen! In Nederland
hebben de meeste kinderen meer dan genoeg speelgoed om zich mee te vermaken. Wist je dat je zelfs
minder goed kunt spelen als je te veel speelgoed
hebt? Je hebt dan zoveel keuze dat het lastig is om
te kiezen en je vervolgens nergens mee gaat spelen.

Het is belangrijk om zuinig om te gaan met je spullen, dan geniet je er langer van. Toch uitgespeeld?
Verzamel dan alles en verkoop het of breng het naar
een (Woord en Daad) kringloopwinkel in de buurt.
Dan kan een ander kind er weer verder mee
spelen, dat is lekker duurzaam!

Heb jij er ooit weleens over nagedacht wie jouw bal
of Baby Bornpop heeft gemaakt? De fabrieken waar
onze spullen worden gemaakt, staan vaak in China
of in een ander land in Azië of ook wel in landen
in Afrika. In die landen zijn de werkomstandighe-

PUZZEL
Geef alle cijfers één kleur. Kies
bijvoorbeeld blauw voor 1, geel
voor 2 enzovoort. Er blijft dan
nog een heel aantal witte vakjes
met letters over. Lees deze
letters van links naar rechts
en regel voor regel. Welke zin
ontdek jij?
Stuur de oplossing voor
31 maart naar
kids@woordendaad.nl.
Succes!
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Groetjes, Janneke Witzier
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DOOR DE REDACTIE

ACTIE IN UITVOERING

DICHTBIJ

Lege flessen voor
schoon drinkwater
Rozemarie, Anne-Roos, Emmely en Matthieu
zijn druk geweest in de kerstvakantie. Ze
hebben lege flessen opgehaald en ze doneerden de opbrengst voor schoon drinkwater
in Shalla, Ethiopië. Deze mooie actie zorgt
ervoor dat nog meer mensen schoon drinkwater kunnen krijgen. Hartelijk bedankt!

Muzikale actie
Twee uur lang heeft Jannieke
van der Boom uit Sommelsdijk
harp gespeeld in Boekhandel
van der Boom. Hiermee heeft ze
het mooie bedrag van € 66,35
opgehaald. Je hebt heel mooi
gespeeld Jannieke, want iemand
zei zelfs: ‘Wat staat er een mooie
CD op.’ Bedankt voor deze muzikale actie! Het opgehaalde geld
komt ten goede aan Silvia, jullie
sponsorkind.

Giftenoverzicht
vierde kwartaal 2021
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.

BEWUSTWORDING

640

Flamingo-postzegels voor Haïti
Verrekijker is ons mooie magazine voor kinderen en scholen. In Verrekijker staan mooie
verhalen, leuke knutsels en acties. Henrick
(6) heeft met deze mooi gekleurde flamingopostzegels € 32,50 opgehaald voor christelijk
onderwijs in Haïti. Wat knap van jou Henrick,
hartelijk bedankt!
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905.169

Nalatenschappen

113.690

Inclusive Agribusiness

76.677

Noodhulp

654.350

Job Booster

Inclusive Agribusiness

192.107

Onderwijs

2.772.302

Job Booster

218.761

Onderwijs

417.624

Strengthening Partner
Network

Duurzaam water

Burkina Faso

7.753.037

Guatemala
Inclusive Agribusiness

Gezondheidszorg

7.350

Duurzaam water

302.177

Onderwijs

Huizenbouw

1.240

Inclusive Agribusiness

162.612

Haïti

Job Booster

275.486

Duurzaam water

Algemeen / intern

35.875

2.100
1.968.303

130.728

Inclusive Agribusiness
Job Booster

72.438
58.291

Tsjaad

742.269

1.944.303

Job Booster

378.777

2.292.143

Onderwijs

24.000

2.292.143

Uganda
Duurzaam water

1.647.601

Onderwijs

Policy Influencing

5.329.286

India

691.396

Inclusive Agribusiness

Noodhulp

1.662.537

Colombia

1.213.895

Onderwijs

234.943
4.205.837
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Sri Lanka

Onderwijs

Overige inkomsten

374.737
659.000

1.062.996

651.657

110.370
1.033.762

Onderwijs

Nalatenschappen

Job Booster

35.000
291.532

Bewustwording

Bangladesh

3.831

Inclusive Agribusiness

1.253.023

20.460

50.240

283.018

Onderwijs

Duurzaam water

Inclusive Agribusiness

1.539.872

Job Booster

132.936

Job Booster

Job Booster

224.546

Onderwijs

558.460

Onderwijs

Onderwijs

989.349

Mozambique

35.000

TOTAAL

363.492
1.789.805
48.902
1.691.395
17.982
31.526
34.491.832
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DOOR JANITA KRANENDONK – DE VRIES, COMMUNICATIESTRATEEG

JE KOSTBAARSTE
BEZIT
Een frisse kijk op spullen. Als je gaat kijken welke spullen je eigenlijk
wel zou kunnen missen, kom je vanzelf dat éne bezit tegen waar je
echt niet zonder kan. Of waar je niet zonder wilt. Wat is jouw meest
kostbare bezit? We vragen het drie redactieleden én drie mensen die
werken in onze projecten in het buitenland.
Naam: Alba Rodriguez uit Colombia
Student Financieel management bij
partnerorganisatie Conviventia  
Kostbaarste bezit: deken
Naam: Erika Levering
Communicatiemedewerker educatie & sponsoring
Kostbaarste bezit: paspoort
‘Mijn kostbaarste bezit is mijn paspoort. Hier staat
in wie ik ben, maar het geeft mij ook allerlei rechten,
kansen en mogelijkheden. Binnenkort hoop ik bijvoorbeeld voor het
eerst een project van Woord en Daad te bezoeken. Ook een reis
die door corona al twee jaar is uitgesteld hoop ik in 2022 alsnog te
maken. Zonder paspoort zou ik niet ver komen!’

Naam: Yehimy Lopez uit Colombia
Student Business Consulting
bij partnerorganisatie Conviventia
Kostbaarste bezit: bril
‘Zonder mijn bril kan ik mijn dagelijkse dingen echt
niet doen! Ik maak mijn bril elke dag schoon en bewaar hem ’s nachts
in een etui. Ik heb hem gekocht in het centrum van Bogotá. Je kunt
ook gerecyclede monturen kopen, maar ik weet niet of dat voor
mijn type glazen ook zo is. Ik vind het belangrijk om bij het kopen
van spullen op duurzaamheid te letten, maar het is in de praktijk wel
lastig hoor! Je weet niet van alles hoe het is gemaakt.’  

‘Ik heb deze deken al zo lang ik het me kan herinneren. Ik ben er zuinig op. Ik sliep er als baby’tje onder en ook mijn drie
kinderen hebben eronder geslapen. Nu gebruiken we hem als deken
op de bank, als het koud is.  Door spullen lang te gebruiken, hebben
we minder spullen nodig en maken we minder rommel. Ik vind het
belangrijk dat we met elkaar werken aan een schonere planeet. Onze
kinderen en kleinkinderen hebben een gezonde omgeving nodig om
op te kunnen groeien en te genieten.’  

Naam: Deme Souleymane uit Burkina Faso
Student Job Booster programma in Burkina Faso
Kostbaarste bezit: Motorfiets
‘Mijn motorfiets geeft me vrijheid. Ik kan me veel
gemakkelijker verplaatsen. Het is een tweedehands Spark, ik heb hem overgenomen van mijn broer. Men zegt dat
het een duurzaam merk is. Als je er goed voor zorgt, en dat doe ik,
gaat hij lang mee. Als ik iets koop, vind ik het vooral belangrijk dat
het product een lange levensduur heeft.’  

Naam: Henriët Kessels – Roseboom
Communicatiemedewerker doelgroepen
Kostbaarste bezit: trouwbijbel
Naam: Jacoline de Kruijf
Eindredacteur Werelddelen en presentator podcast
Kostbaarste bezit: fotoboeken
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‘Eigenlijk heb ik niet zoveel met spullen en bezittingen. Ik kan er van genieten en ben er dankbaar
voor, maar hecht me er niet zo aan. Wat ik wel heel kostbaar vind,
zijn herinneringen. Maar die vervagen na verloop van tijd. Daarom
probeer ik zoveel mogelijk herinneringen levend te houden door
fotoboeken te maken.’

‘Mijn kostbaarste bezit is onze trouwbijbel, omdat
die symbool staat voor dat wat mij het meest
dierbaar is: mijn lieve man en beste maatje, onze familieleden en
vrienden die aanwezig waren op onze trouwdag, onze kerkelijke
gemeente en het huis waarin we wonen. Maar bovenal omdat God
door deze Bijbel elke dag tot ons spreekt en wij Hem hierdoor kunnen leren kennen.’

DOOR MARLIES MORET - VERWOERD, HOOFDREDACTEUR

EEN VAN DE...

Winkelvrijwilligers

Wie Froukjes Instagram-pagina’s bekijkt,
wordt getrakteerd op veel kleur. ‘Daar
ben ik gek op, het maakt me blij. Vandaar
ook de naam van mijn pagina, “blydskip
by Froukje” – mijn moeder was Fries.’
Froukje is betrokken bij de Woord en
Daad-kringloopwinkel in Haarlem. ‘Met
veel plezier,’ geeft ze aan. Hoe kwam ze
er terecht? ‘Vijf jaar geleden heb ik borstkanker gehad. Toen de behandelingen
klaar waren, merkte ik dat dat best veel
invloed op me had gehad. Ook overleed
mijn moeder in die periode. Een vriendin
uit de kerk zei tegen me: “Misschien kun
je vrijwilligerswerk gaan doen, om echt
iets te doen wat je leuk vindt.” Van origine
ben ik coupeuse, maar toen de kinderen
kwamen ben ik thuis gebleven om voor
hen te zorgen. Ik vind stylen heel leuk.
Bij mijn zus of een vriendin thuis ging ik
ook geregeld met de meubels aan het
schuiven. Zo ben ik bij kringloopwinkel
Schalkwijk terechtgekomen, waar ik nu de
styling van de winkel verzorg.’
Froukje werkt daarbij samen met één
collega. ‘We hebben veel lol, we kunnen

Werelddelen is een gratis kwartaaluitgave van Woord en Daad voor
belangstellenden. Op verzoek kunt u ook alleen ons decembernummer ontvangen.
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft
Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. 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

Froukje van Braak is vrijwilliger bij
Woord en Daad-kringloopwinkel
Schalkwijk in Haarlem, waar ze samen
met een andere vrijwilliger de styling verzorgt. Daarnaast heeft ze drie
Instagram-pagina’s, waaronder de
pagina van de winkel, waarop ze haar
volgers inspireert tot hergebruik. En: ze
vindt de spullen voor haar huis vaak in
de kringloopwinkel!
De foto’s voor haar Instagram-pagina
maakt Froukje in haar eigen huis. ‘Veel
van de spullen in mijn huis zijn tweedehands, ik heb ze gekregen of gevonden.
Het is me met de paplepel ingegoten;
mijn moeder kocht ook veel tweedehands. Destijds was dat natuurlijk vaak
uit geldgebrek. Bij mij is het vooral een
hobby. Tweedehands vind ik leuk. Op
één van mijn Instagram-pagina’s verkoop
ik ook oorbellen en kettingen van tweedehands kralen.’
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het goed met elkaar vinden. Het is altijd
een verrassing als je op maandag in de
winkel komt. Wat is er weg en wat is er
binnengekomen? Soms is het best een
uitdaging om er een leuk plaatje van te
maken, want je moet het doen met de
spullen die je hebt. Maar een goede styling draagt eraan bij dat mensen dingen
willen kopen.’
Over het algemeen verrast het haar
hoeveel leuke en goede spullen de
kringloopwinkel weten te bereiken. ‘Je
hoeft echt niet alles nieuw te kopen. Ik
vind altijd wel wat, heb er een neus voor.
Soms raak ik voor mijn Instagram-foto’s
geïnspireerd door leuke vondsten in de
winkel, die ik dan zelf koop. Daar krijg
ik echt energie van, dan ga ik thuis ook
direct weer aan de slag.’
Eén keer kocht Froukje een vintage klok
in een kringloopwinkel, die ze een plek
gaf in haar huis. ‘Ik zette de foto op
Instagram en kreeg meteen een reactie
van iemand uit de kerk: “Heb jíj die klok?
Die is van mijn moeder geweest.” Zo leuk
om het verhaal achter de klok te horen!’
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ACHTER DE FOTO

Eerlijk
Dit is Kalpna Rani. Ze woont in het noorden
van Bangladesh, in een plattelandsgebied
waar veel armoede heerst. Kalpna is senior
operator bij CHP, een bedrijf dat manden en
woonaccessoires levert voor de internationale
verkoop. Haar werkgever hecht veel waarde
aan eerlijke arbeidsvoorwaarden – iets wat
zeker niet vanzelfsprekend is in Bangladesh.
Dat betekent veel voor haar!
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