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Bedankt!

BEWUSTWORDING

‘Binnenstebuiten – een
frisse kijk op spullen’
Bewust omgaan met spullen. Dat is iets waar veel vrijwilligers van Woord en Daad wekelijks mee bezig zijn.
Of het nu is in een winkel, die helemaal draait rondom hergebruik, of bijvoorbeeld als verkooppunt. Woord en
Daad startte dit jaar met een nieuwe bewustwordingscampage, waarmee we samen met mensen in Nederland
nadenken over onze bezittingen.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat spullen voor de
gemiddelde Nederlander de meeste negatieve
impact hebben op de schepping. Die negatieve
invloed komt vooral door de productie en het
vervoer van de spullen. Het goede nieuws daarbij
is wel dat we dus, door beter om te gaan met onze
spullen, de impact meteen kunnen verkleinen.

Die negatieve invloed van spullen op de schepping maakt meteen duidelijk waarom dit onderwerp belangrijk is voor Woord en Daad. We zien
dat ons consumptiegedrag rechtstreeks effect
heeft op het leven van mensen ver weg. Op degenen die onze spullen maakten of bijvoorbeeld de
grondstoffen verbouwden, meestal niet onder de
beste omstandigheden. Maar ook op het dagelijkse leven van mensen in onze projectlanden, omdat
zij veelal in gebieden leven waar de gevolgen van
klimaatverandering al duidelijk zichtbaar zijn.
Afgelopen januari deden honderden mensen mee
aan de ‘ontspulchallenge’, waarbij iedere deelnemer in een maand tijd 496 spullen de deur uit
deed. Natuurlijk door deze spullen waar mogelijk
een goede bestemming te geven: door ze te
doneren, te recyclen of te verkopen. De bedoeling is dat de deelnemers al doende nadachten
over de waarde van hun bezit. Op het Instagramaccount @datruimtlekkerop kunt u alles rondom

deze challenge terugvinden. Er zijn verschillende
inspiratievideo’s beschikbaar van minimalist Gera
van den Berg.
En… er komen nog meer leuke uitdagingen aan!
Achter de schermen zijn we hier druk mee bezig.
Wanneer de situatie rondom corona het weer
toelaat, hopen we mooie inspiratieavonden te
organiseren in samenwerking met verschillende
Woord en Daad-winkels. Blijf op de hoogte van de
agenda via woordendaad.nl/binnenstebuiten. U
kunt zich hier ook aanmelden voor de inspiratie
mailing!
Tip: De Werelddelen-editie van maart 2022 gaat
over de campagne ‘Binnenstebuiten’. Een heel
nummer over spullen! Met leuke interviews en
mooie projectverhalen. Zie woordendaad.nl/
verbonden.

Het liefst zouden we jullie, onze vrijwilligers,
allemaal persoonlijk bedanken. Door iedereen
een hand te geven. Of nee, geen hand, maar
een boks, of een elleboog. In ieder geval zo, dat
we jullie laten vóelen dat we jullie bedanken. En
dat niet alleen. Al onze vrijwilligers spreken en
in de ogen kijken, en onze enorme waardering
geven voor het vele werk dat er gedaan is in
2021. Ja, dát zouden we het allerliefst willen.
We zijn dankbaar dat het weer mag en kan. We
nodigen jullie graag uit voor onze bedankevenementen. Maar ook hier, via deze column, willen
we jullie bedanken. Voor de vele nieuwe en
oude postzegels die door de handen zijn gegaan.
Voor alle acties die georganiseerd werden. Voor
het werk in de winkels. Open of dicht, het ging
dóór. Voor het inpakwerk op kantoor. Voor de
(thuis)verkoop van de mooiste spullen tot het
inzamelen van oud ijzer... Voor álles wat jullie
hebben gedaan! Het droeg bij aan een geweldig
resultaat voor de mensen in onze projecten. Ook
namens hen zeggen we: bedankt! Maar bovenal
danken we God: Hij geeft jullie en ons steeds
weer kracht.
Marco Hertgers
Een hartelijke groet namens Team Netwerk
Vrijwilligers, Marco Hertgers, Martine de Jong,
Henriët Kessels, Ellen Snoek en Arco Sturm

‘‘

Door de ontspulchallenge had ik genoeg
reden een kringloopwinkel te bezoeken.
Tassen vol spullen! En het was genieten.
Genieten van het opgeruimde gevoel.
Genieten van de ontmoetingen met de
stralende en enthousiaste vrijwilligers.
Wat zijn we blij dat we weer aan de slag
kunnen gaan met elkaar. Ik hoop meer
genietmomenten te krijgen de komende
tijd en spreek u graag!

INHOUD

Sami uit Ethiopië
gaat nu naar school

Welkom op onze
bedankevenementen!

Maak kennis met vrijwilligersechtpaar Wietze en Wijnie Bron
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Rina Molenaar,
directeur-bestuurder
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Woord | DOOR WIM BLOK

Volharden
Bertus

Lezen:
Filemon: 1-20

Tekst:
Filemon: 16

‘Nu voortaan
niet als een
dienstknecht,
maar meer dan
een dienstknecht,
namelijk een
geliefden broeder,
inzonderheid mij,
hoeveel te meer
dan u, beide in
het vlees en in
den Heere.’

Paulus schrijft deze brief vanuit zijn gevangenschap
in Rome, aan Filemon in Kolosse. Filemon was een
rijke christen. Hij had een zodanig groot huis dat de
gemeente in zijn huis kon samenkomen. Bovendien had
hij slaven. Over één van die slaven, Onesimus, gaat het
in deze brief.
Onesimus had de regie van zijn leven in eigen handen
genomen en was gevlucht naar Rome. Daar is hij in
aanraking gekomen met Paulus. Paulus preekte over
Jezus, Gods Zoon, Die de glorie van de hemel verliet, om
dienaar en slaaf te worden. En dan komt de voormalige
slaaf Onesimus, die zich vrij vluchtte, onder de prediking
van de gevangene Paulus tot het geloof, dat Jezus ook
voor hem tot slaaf is geworden. Hij gaat Paulus dienen.
Die twee raken sterk verbonden aan elkaar. Paulus
noemt Onesimus zijn zoon.
Paulus stuurt Onesimus terug naar Filemon, want als de
slaaf van Filemon behoorde Onesimus hem toe. Paulus
geeft hem deze brief mee. Hij pleit hierin voor Onesimus, door te vertellen over de grote verandering die
er in zijn leven is gekomen en van hoeveel nut hij voor
Paulus was geweest.
En zo gaat Onesimus, met de brief, terug naar zijn
vroegere meester Filemon. Wat bijzonder! Een gevluchte
slaaf, die zelf de regie over z’n leven had gekregen, gaat

vrijwillig terug om weer slaaf te worden. Dat is toch een
dwaas besluit? Jazeker, maar als Christus, door Zijn Heilige Geest, in ons leven aan het werk gaat om ons naar
Zijn beeld te vernieuwen, dan gaan er zaken veranderen
die we eerder niet voor mogelijk hielden. Voor Onesimus
was sociale status en zelf de regie hebben niet meer
belangrijk. Hij was bevrijd van zichzelf en had de vrijheid
gekregen om anderen te dienen.
Paulus roept Filemon op om Onesimus weer aan te
nemen en hem te vergeven. Dat was niet zomaar iets,
want de Romeinse samenleving rekende weglopen van
slaven zwaar aan. Paulus roept Filemon op om hem niet
als een slaaf maar als een geliefde broeder, een medegelovige, aan te nemen. Het zal dus niet genoeg zijn om
de oude verhouding te herstellen. Er moet een nieuwe
verhouding komen, die gebaseerd is op de liefde van het
Evangelie.
Zo komen we in dit gedeelte drie mensen tegen in wie
we de vernieuwende kracht van het Evangelie zien:
Paulus, die als gevangene met blijdschap dient in het
Evangelie; Onesimus, die weer vrijwillig als slaaf gaat
dienen, en Filemon, die tegen alle maatschappelijke
verhoudingen in, zijn slaaf als broeder gaat behandelen.
In de Bijbel gaat het in de eerste plaats om de verandering, de bekering van mensen. Maar als we tot bekering
komen, dan gaat ons leven ook veranderen. Door onze

levens heen kan de Heere dan zomaar ook allerlei maatschappelijke wantoestanden recht zetten, op kleine en
grote schaal. De vernieuwde verhouding tussen Filemon
en Onesimus laat ons de kracht van het Evangelie tot
verandering zien, in mensenlevens en in verhoudingen
tussen mensen. Ik hoop dat deze geschiedenis ons opnieuw zal inspireren om daar naar uit te zien in ons werk.

Trudy

UITGELICHT

Jaarverslag Woord
en Daad
Koos

Jan

Deze tekst is een samenvatting van één van de
weekopeningen met Woord en Daad-collega’s in de
achterliggende periode.

In 2021:

Gespreksvragen:
• In het Bijbelgedeelte komen we drie
mensen tegen, die veranderen als ze met
de kracht van het Evangelie in aanraking
komen. Van wie wilt u iets leren?
• De Heere gebruikt mensen om
maatschappelijke wantoestanden recht te
zetten. Hoe kunnen wij hieraan bijdragen
tijdens ons werk voor Woord en Daad?

Arie de Pater.

De postzegels worden gesorteerd op stempels, landen en thema’s. Vervolgens worden de
postzegels afgeweekt. Het vervolg is per verzamelaar verschillend. Arie vult postzegelalbums en
verkoopt deze, samen met gesorteerde postzegels,
in de kringloopwinkel van Waddinxveen. Een
opkoper komt bij hem postzegels ophalen die niet
gebruikt worden. Deze gaan in bananendozen naar
postzegelverzamelaars in Japan.
ALBUMS
Door een postzegelbeurs in Haarlem kwamen
Bertus en Trudy in contact met een mevrouw uit
Reeuwijk. De postzegels die niet gebruikt kunnen

Lifestory

Sami leefde op straat,
maar gaat nu naar school
Door Erika Levering

Sami* woont in het zuiden van Ethiopië, in de regio Wolaita. Hij woont daar samen
met zijn vader, moeder, broer en zus en gaat naar school. Tot zover een heel normaal
verhaal. Maar in de afgelopen maanden zag het leven van Sami er heel anders uit en
heeft hij veel meegemaakt.
TERUG NAAR SCHOOL
Op een dag komt Sami in aanraking met een
medewerker van het Lighthouse, het opvangcentrum van onze partnerorganisatie Hope for
Justice. Dit was het begin van een positieve
verandering. ‘Ik mocht in het centrum komen
wonen. Daar kreeg ik begeleiding om alles wat
ik heb meegemaakt een plek te geven. Samen
keken we naar mijn interesses en plannen voor
de toekomst. Al snel wist ik: ik wil terug naar
school.’

Over dit project
In de hoofdstad van Ethiopië leven ruim
11.000 kinderen op straat. Deze situatie ontstaat vaak door een combinatie van armoede,
familieproblemen én hiaten in de wetgeving.
In de straten van Ethiopië is kinderuitbuiting
een groot gevaar. Onze lokale partnerorganisatie Hope for Justice vangt deze kwetsbare
kinderen op en begeleidt hen richting hun
terugkeer in de maatschappij.
Kijk voor meer informatie op woordendaad.nl/
toekomst-voor-straatkinderen of neem
contact op met Marike Spruyt via
m.spruyt@woordendaad.nl.

‘HET GAAT GOED THUIS’
Na drie maanden in het
Lighthouse was Sami goed
genoeg aangesterkt om
weer naar school te kunnen. Inmiddels woont hij zelfs weer bij zijn
ouders! Bang voor ruzie is hij niet meer. ‘Het
gaat goed thuis. Naast dat ik mijn schoolwerk
doe, help ik mijn vader met de koeien op het
veld. Ook help ik soms met eten koken en
hout sprokkelen.’

Sami durft weer over zijn toekomst te dromen.
Wegvluchten van huis is hij niet meer van
plan. ‘Ik doe goed mijn best op school, want
later wil ik in de gezondheidszorg werken!’
*Vanwege privacyredenen is de naam
Sami gefingeerd.

Voor Woord en Daad zijn
duizenden vrijwilligers
actief. Daar zijn we
dankbaar voor! Als
vrijwilliger heeft u vast
weleens contact met een
van de medewerkers op
kantoor. We stellen ze
graag aan u voor. Deze keer Gerda van Eldik,
werkzaam op de afdeling Finance.
Mijn naam is Gerda van Eldik. Ik woon in Ochten, een
plaatsje in de Betuwe. In mijn vrije tijd wandel ik graag
een rondje door de polder of over de dijk.
Sinds mei 2021 ben ik werkzaam bij Stichting Woord en
Daad. Mijn functie is medewerker Finance & Control.
Mijn werkzaamheden bestaan uit het controleren van
jaarverslagen van comités. Samen met een aantal collega’s
ben ik ook betrokken bij de administratie van de Woord
en Daad kringloopwinkels. Daarnaast draag ik bij aan het
zogenaamde ‘buitenland-betaalproces’. Dit betreft het
overmaken van de, onder andere door u, ingezamelde
gelden naar de projecten.
Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij Woord en Daad.
Dat komt niet alleen door mijn prettige collega’s en de
mooie projecten die wij mogen uitvoeren maar zeker ook
door uw bijdrage, zodat we daar kunnen zijn waar dat het
meest nodig is!

Dit jaar hopen we u te ontmoeten tijdens
een van onze bedankevenementen. We
geven alvast de data door:
• D.V. dinsdag 24 mei Oost-Nederland
• D.V. dinsdag 31 mei West-Nederland
Onder voorbehoud:
• D.V. dinsdag 17 mei Friesland
• D.V. dinsdag 14 juni Zeeland

Puzzelen met postzegels

Even voorstellen:
Gerda van Eldik

Sami gaat
naar school.
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Welkom op
onze bedank
evenementen!

116 kilo postzegels,
OPBRENGST € 910,-,
excl. postzegelalbums

Ze worden bij kilo’s ingezameld op het
hoofdkantoor van Woord en Daad.
Maar wat gebeurt er daarna mee? Onze
enthousiaste postzegelopkopers Arie
de Pater (78), Bertus (71) en Trudy
(72) Beerthuyzen, Koos Voets (79) en
Jan Joosten (71) vertellen graag over
hun hobby, waar ze al op jonge leeftijd
mee startten. Tijdens hun drukke
arbeidsjaren lag het weleens stil, maar:
‘als je het netjes opbergt, kan je er zo
weer mee verder’, aldus Koos.

Wanneer Sami op een dag zijn huis binnen wil
gaan, breekt de sleutel. Een ongelukje, maar
Sami is bang dat zijn ouders boos worden. Hij
vlucht weg en komt op straat terecht. Sami
vertelt: ‘Ik verdiende wat geld met het dragen
van tassen en boodschappen van de mensen
bij het busstation. Maar vaak werd mijn geld
afgepakt en werd ik uitgescholden. De honger
was soms zo erg, dat ik er buikpijn van kreeg.
Ik overleefde door etensresten van hotels te
eten.’

Elk jaar delen we in ons jaarverslag de
resultaten van het werk van Woord en
Daad. Ook u heeft bijgedragen aan deze
resultaten. Heel mooi! Wilt u hier meer over
zien en lezen? Ga dan op onze website naar
het jaarverslag: woordendaad.nl/jaarverslag.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over
deze bedankevenementen.

worden in de eigen verzameling, gaan via deze
mevrouw naar Noorwegen, Denemarken, Finland
en Engeland. Koos brengt zijn uitgezochte postzegels naar een Woord en Daad-kringloopwinkel
om te verkopen en de rest geeft hij weer terug aan
Woord en Daad. Jan vult binnengekomen postzegelalbums aan. Deze brengt hij voor de verkoop
naar de kringloopwinkel in Barneveld.
KOEIEN
Wil je meer leren over de geschiedenis van een
land? Dan moet je volgens Koos echt postzegels
gaan sparen. Zelf heeft hij altijd het thema ‘koeien’
verzameld: ‘Ik was boer. Ik vond het enorm leuk

om vanuit de hele wereld koeienpostzegels te
ontvangen.’
ROOSEVELT
Bertus en Koos delen graag nog wat ‘weetjes’. Bertus: ‘Met het verzamelen van postzegels ontwikkel
je een topografisch geheugen’. Koos: ‘Wist je dat
koningin Elizabeth ook postzegels verzamelt? Ook
president Roosevelt was een verwoed postzegelverzamelaar; hij liet er zelfs regeringstaken voor
liggen’. Dank voor jullie verhaal en enorme inzet!

Even bellen met... | Kees den Hartog, penningmeester van comité Groot-Ammers

Goud voor oud ijzer
Kees, ondanks corona zamelen jullie
als comité nog steeds voldoende
geld in om 20 sponsorkinderen in
Burkina Faso en Ethiopië te steunen.
Jullie konden vorig jaar zelfs een
mooie extra gift overmaken. Hoe
dóen jullie dat?

Kees: ‘Vanwege uiteenlopende redenen,
waaronder corona, stonden onze comitéinkomsten opeens stil. Al brainstormend over
nieuwe opties kwam de man van comitélid
Nel Muilwijk, Gert, ineens met een briljant
idee. Als hobby rommelde hij regelmatig met
oud-ijzer en hij wilde dit wel voor Woord en
Daad gaan doen. Van het één kwam het ander. Er staat bij hen nu een kar langs de weg

met een bord erbij. En ze zamelen niet alleen
oud ijzer in, maar ook koper en lood. Gert
brengt alles naar zijn voormalige werkgever,
die heel blij is met iedere ‘vangst’. En als
penningmeester mag ik altijd zeer verheugd
de opbrengst – in euro’s welteverstaan – in
ontvangst nemen, meestal tussen de € 300,en € 400,-. Geweldig toch?!’
Hoe geven jullie bekendheid aan deze mooie
actie?
Kees: ‘We plaatsen regelmatig een bericht
in de kerkbodes en in het huis-aan-huisblad.
Je moet het mensen vooral makkelijk maken,
daarom hebben we ook een ophaalservice.’
Heb je nog een tip voor andere comités?
Kees: ‘Er is goud te halen in het ophalen van
oud-ijzer. Kijk vooraf wel even of een kerkelijke gemeente niet al actief is op dit gebied.
Je kunt daarbij natuurlijk wel de handen ineen
slaan. En tot slot, als ik tegen Gert zeg: Jij bent
tonnen waard!, dan zegt Gert altijd: “De Heere
neigt de harten van de mensen, anders komen
ze echt niet”. ‘En zo is het.’
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Onze vrijwilligers | Jantine Andeweg, penningmeester van comité Ridderkerk

Rollade van de Sint of voor de kerstmaaltijd
Koude wintermaanden, de kerstperiode en comitéacties: ze horen gewoon bij elkaar. Na de zomervakantie begint het bij veel comités al te kriebelen.
Scholen worden benaderd met de vraag of de
leerlingen kerstkaarten willen verkopen, bedrijven
krijgen de vraag voorgelegd of zij bij het samenstellen van kerstpakketten voor het personeel willen
denken aan het werk van Woord en Daad, voorbereidingen voor concerten worden in gang gezet,
enzovoort. Ondanks dat live concerten afgelopen
kerst om bekende redenen niet konden doorgaan,
hebben we prachtige acties langs zien komen!

Samen is leuker.

Rollades
Een van de kerstactievoerende vrijwilligersgroepen
is comité Ridderkerk. Jantine Andeweg, penningmeester, vertelt enthousiast over de rolladeactie
die zij organiseerden. ‘In 2020 begonnen we met
deze actie. Mede door de enthousiaste ontvangst
besloten we de actie afgelopen jaar te herhalen’. Plaatselijke slager Pieter van Prooijen werd
benaderd met de vraag of hij opnieuw mee wilde

werken door rollades te maken. Hier gaf hij graag
gehoor aan.
Om de inkoopprijs zo laag mogelijk te houden en
een mooie winst aan deze actie over te houden,
besloten de comitéleden slager Pieter te helpen bij
het maken van de rollades. Jantine: ‘Wat een goed
idee was dit én een heel leuke ervaring!’
Reclame
Het comité maakte op diverse manieren reclame.
Op plaatsen waar veel mensen komen, zoals bij de
groenteboer, werden flyers met bestelformulieren
neergelegd. En over de groenteboer gesproken:
in zijn wekelijkse reclame-uitingen nam hij de
rolladeactie ‘gewoon’ even mee. Wat een mooie
samenwerking!
De formulieren werden nieuwsgierig geteld en wat
bleek? Er waren dit keer 250 rollades verkocht!
Het comité werd nog eens verrast, toen een bedrijf
spontaan aanbood de rekening van de slager te
betalen.

Binding
De totale opbrengst kwam hierdoor op € 4.400,-.
Een prachtig bedrag, bestemd voor het onderwijsproject in Burkina Faso. Woord en Daad werkt hier
samen met lokale partners aan goed, christelijk
onderwijs voor de allerarmsten. Jantine: ‘Voor dit
project zetten wij ons al jaren in. We hebben een
aantal leerlingen uit dit project een keer ontmoet,
en dat schept een band.’
De rollades werden uitgedeeld op zaterdag 4
december. De mensen konden kiezen of ze de
rollades op kwamen halen, anders werden ze
thuisbezorgd. Jantine: ‘Ik vond het leuk om te
zien dat bedrijven deze datum gebruikten om
hun werknemers te verrassen met een rollade als
cadeau van de Sint.’
Al met al een zeer geslaagde actie, waar het comité
met veel plezier op terugkijkt. Op naar volgend
jaar!

COLOFON

DUBBELINTERVIEW

MAART 2022
Intercom verschijnt twee keer per jaar voor
vrijwilligers van Woord en Daad.

VRIJWILLIGERSECHTPAAR

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan
duurzame verandering voor mensen in armoede. Zo
creëren we samen hoop en nieuwe kansen.
Woord en Daad verbindt.

Wietze en Wijnie Bron
Deze keer gaan we in gesprek met een
echtpaar, dat actief is voor Woord en
Daad. De een is bestuurslid van Woord
en Daad-comité Drachten, de ander
is bestuurslid van de Woord en Daad
Winkel in Drachten.
Wie zijn jullie?
Wij zijn Wietze en Wijnie Bron en we wonen in
Frieschepalen. Wietze heeft zijn werk als toezichthouder bij een woningbouw-vereniging. Hij reist
daarvoor door de hele provincie Friesland. Wijnie is
huisvrouw en meestal gewoon thuis aan het werk.
Zij past regelmatig op de kleinkinderen.
Hoe lang zijn jullie al betrokken bij het werk van
Woord en Daad?
Wijnie is sinds 2007 lid van het comité van Drachten. Wietze helpt altijd mee met de activiteiten die
het comité organiseert. Daarnaast is Wietze lid van
het bestuur van de kringloopwinkel in Drachten.
Hij was ook nauw betrokken bij de opstart van de
kringloopwinkel, in 2020.
Er zijn veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te
doen. Waarom zijn jullie vrijwilliger bij Woord en
Daad?
Wij zijn vrijwilliger omdat de nood in de wereld
hoog is. Het raakt ons dat er op zoveel plaatsen
honger geleden wordt en dat er veel oorlogsgeweld
is en natuurrampen plaatsvinden. Daar willen we
graag iets voor doen, ook al is het maar een druppel op een gloeiende plaat.
We vinden het werk ook gewoon heel erg leuk.
Thuis, in de garage, hebben we een winkeltje. De
opbrengst van de verkoop gaat naar diverse goede
doelen. Eén van deze doelen is Woord en Daad.
Wat voor werkzaamheden verrichten jullie in de
winkel en in het comité?
Wietze plaatst meubels op de Marktplaatspagina
van de winkel. En hij zit in de vervoersgroep. Met
andere vrijwilligers gaat hij op pad om spullen op

te halen bij mensen thuis of om aankopen weg te brengen naar klanten.
Soms helpt hij ook in de winkel.
Wijnie helpt in de winkel om ingeleverde producten schoon te maken
en te ordenen. Ook helpt ze bij het
prijzen van de spullen voordat ze de
winkel ingaan.
Het comité organiseert jaarlijks een
zangavond, een fietstocht en een
oliebollenactie.
Helaas konden niet alle acties
doorgaan de laatste jaren, vanwege
de coronamaatregelen. We hebben
daarom fietsroutes verkocht, dat deden we online. Het leverde een mooi
bedrag op. We hebben ook potten
met bakmixen verkocht.

ALGEMENE GEGEVENS
Stichting Woord en Daad
Postbus 560, 4200 AN Gorinchem
Spijksedijk 16, 4207 GN Gorinchem
Tel. 0183-611800
info@woordendaad.nl
www.woordendaad.nl
Rabobank 38.54.87.088
IBAN NL64RABO0385487088
t.n.v. Woord en Daad, Gorinchem
Woord en Daad is een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI)
CONTACTPERSONEN
Amanda Holtslag, aanvragen voorlichting
voorlichting@woordendaad.nl
Arco Sturm, manager winkels
a.sturm@woordendaad.nl | 06-12734604
Ellen Snoek, coördinatie comités
e.snoek@woordendaad.nl
Gerda van Eldik, financiën
g.vaneldik@woordendaad.nl
Henriët Roseboom, communicatiemedewerker
h.roseboom@woordendaad.nl
Janneke Witzier, bewustwording
j.witzier@woordendaad.nl
Marco Hertgers, coördinatie winkels
m.hertgers@woordendaad.nl | 06 51233509
Marlies Moret, kopij magazines
m.moret@woordendaad.nl
Martine de Jong, vrijwilligerscoördinator
m.dejong@woordendaad.nl | 06-18130641

Op welke manieren werken het comité
en de kringloopwinkel samen?
We werken nauw samen. Alle comitéleden zijn ook vrijwilliger in de
kringloopwinkel.
Vorig jaar hebben we een oliebollenactie georganiseerd. Klanten konden
online oliebollen bestellen. Deze
werden bezorgd door vrijwilligers uit
de kringloopwinkel en comitéleden.
Door met elkaar samen te werken, kunnen de kringloopwinkel en het comité
elkaar versterken. Bijvoorbeeld door
klanten van de kringloopwinkel attent
te maken op een actie van het comité.
Doordat de comitéleden ook vrijwilliger
in de winkel zijn, zijn de lijnen kort.
Hebben jullie nog een mooie tip voor andere
vrijwilligers?
Bedenk steeds weer waarom je vrijwilliger bent,
want dat geeft energie.
Laat je niet ontmoedigen door negatieve reacties
en houd het doel van de winkel of het comité altijd
voor ogen.
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CONTACTADRES VRIJWILLIGERS
vrijwilligers@woordendaad.nl
DIRECTEUR-BESTUURDER
Rina Molenaar MSc
AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Marco Hertgers, Marlies Moret (hoofdredacteur),
Martine de Jong, Rina Molenaar, Henriët
Roseboom, Ellen Snoek,
Erika Levering
FOTO’S
Hannah Neele. Hope for Justice, Huibert van den
Bos en Woord en Daad
GRAFISCH CONCEPT EN REALISATIE
BladenMakers, Nijkerk

Woord en Daad
winkel Drachten.

DRUK
Drukkerij De Groot
Deze krant is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier
OPLAGE
3.500
OVERNAME ARTIKELEN
Overname van artikelen is prima! Graag met
bronvermelding.

