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> WOORD
DOOR DS. J.E. DE GROOT, EDE

Veiligheid  
bij Christus
‘Die de oorlogen doet ophouden  
tot aan het einde der aarde.’
PSALM 46 VERS 10A

Een aantal jaren van ons leven mochten we in Peru wonen, 
in dienst van de zending. In Moyobamba, in de Selva, net 
over de Andes. In onze streek was het rustig, politiek gezien. 
Maar in Centraal-Peru, in Ayacucho, was het vreselijk 
onrustig. Er was de verzetsgroep Sendero Luminoso, het 
Lichtend Pad, die een revolutionaire verandering wilde in 
het land. Daarbij vielen veel slachtoffers. Er was ook een 
evacuatie naar het Noorden, waar wij woonden. Wij konden 
daardoor vluchtelingen opvangen. En voor hen nieuwe 
gebieden zoeken, om te wonen. Paz y Esperanza heette dat 
project, Vrede en Hoop. 

Vandaag is er ook veel geweld. Als u het nieuws volgt, als u 
de berichten van bijvoorbeeld Open Doors, ZOA etc. leest, 
en ook dit nummer van Werelddelen, dan bent u aardig op 
de hoogte. Vreselijk! Wanneer zal het stoppen? Er wordt 
veel gebeden dat er eindelijk een omkeer komt in Oekraïne, 
in Ethiopië, in Nigeria… noemt u maar op. De Bijbel spreekt 
ook veel over strijd, vooral het Oude Testament. Wat een 
oorlogen moest Israël niet voeren, want het werd steeds 
bedreigd.

Psalm 46 zegt dat er ooit een einde komt aan alle strijd. 
Omdat de Heere God een Toevlucht is! En omdat Hij ten 
zeerste (krachtelijk) bevonden is een Hulp in benauwdheden 
(vers 2). Omdat Hij een Hoog Vertrek is, een Burcht, een 
Veilige Vesting, een Schuilkelder in gevaren (vers 8 en 12). 
Psalm 46 heeft als opschrift: een Vaste Burcht is onze God! 
Psalm 46 spreekt van de onaantastbaarheid van de heilige 
Stad Jeruzalem (vers 6). Wat een veiligheid!

Of er dan geen vragen (over) zijn? Zeker wel. Het wereldge-
beuren doet ons beven van schrik. Verwoestingen op aarde 
zijn er volop (vers 9). Wat moeten we dan doen, in onze 
angst? Wat vers 11 zegt: ‘Laat af, en weet dat Ik God ben’. 
Met andere woorden: Staak je verzet, vecht niet langer te-
gen de Heere God, maar geef je over. Schuil bij Christus, bij 
Zijn kruis, op Golgotha. Bij Hem Die dodelijk getroffen werd 
door het vuur van Gods gericht. Zodat er toch vrede is. Nu 
al, en straks. Want Hij is het Die de oorlogen doet ophoud-
en tot aan het einde van de aarde (vers 10a). Met die belofte 
kunnen we verder. Hier en elders op deze grote wereld! 

› VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

Leven in oorlog 
is vreselijk
Leven in armoede is erg. 
Leven in oorlog is vreselijk. De angst en voortdurende 
spanning doen wat met je. 
Ik kwam tot deze conclusie tijdens ontmoetingen met 
mensen in oorlog. 

In Jordanië bezoek ik een Syrische familie die in 
een eenvoudige bovenwoning is terechtgekomen. 
Een moeder met twee zonen en een oude oma. De 
twee jongens kruipen tegen moeder aan bij mijn 
binnenkomst. Met grote donkere angstige ogen kijken 
ze me aan. Eén jongen met mooi pikzwart haar, de 
jongste jongen met grijze haren. Ik heb dit nooit eerder 
gezien: een kind met grijze haren. Moeder ziet me 
kijken en vertelt: ‘We zijn gevlucht uit Syrië. Onderweg 
zagen we de meest vreselijke dingen. Soldaten die 
op volwassenen én op kinderen schoten. Ik kon mijn 
kinderen dit leed niet besparen. En hij werd in één 
nacht grijs’, ze wijst naar haar jongste. Misschien door 
een ziekte of door al het leed dat hij zag. 

De pijn van haar woorden blijft in de kamer hangen.
Leven in oorlog is vreselijk.

Of de moeder in Altos de Cazuca, een stadswijk in de 
Colombiaanse hoofdstad Bogota. Haar woning is alleen 
te vinden via een doolhof van smalle modderpaden, 
gammele houten poortjes en doorgangen van andere, 
grotere woningen. Haar huis is een vierkante ruimte 
met golfplaten dak. 
‘Ik leef hier, maar ben bang. Bang dat de paramilitairen 
die mijn man hebben neergeschoten ook mij en mijn 
kinderen zullen vinden.’ Terwijl ik met haar praat gaan 
haar ogen voortdurend naar de deur. Onwillekeurig 
dringt zich de gedachte aan een opgejaagd dier op.

Het is waar: Leven in oorlog is vreselijk.

Een oorlog ijlt lang na in mensenlevens. Ook als de 
vrede aanbreekt. 
En juist op die plekken willen we er zijn.
Samen met u.

r.molenaar@woordendaad.nl
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Twijfel, angst en wantrouwen zijn de vruchten van terroristische aanslagen 
in de Sahel. De laatste jaren neemt de onveiligheid in deze regio in Afrika 
steeds meer toe. Florentine Bambara, coördinator van WARA (de alliantie van 
partnerorganisaties van Woord en Daad in West-Afrika) en Raoul Baloghun, 
programmadirecteur van partnerorganisatie Dedras, vertellen over twijfel, angst 
en hoop: ‘We vertrouwen op God. Op een dag zal alles anders zijn.’ 

‘VERANDERING  
VAN BINNENUIT’

HOOP IN DE SAHEL

TEKST: RUDOLF MULDERIJ, COMMUNICATIEMEDEWERKER
BEELD: WIM BOOGAARD, ARNAUD NANDOH, ANTONIE TREUREN
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‘Sommige dagen gaat het goed, andere niet,’ 
beschrijft Florentine de situatie in Burkina 
Faso. Raoul vertelt over Benin: ‘Op dit mo-
ment is de situatie rustig.’ In beide antwoor-
den klinkt de onzekerheid door. Niemand 
weet waar en wanneer de volgende aanslag 
zal zijn. 

TWIJFEL IN BENIN
Benin werd eind 2021 opgeschrikt door 
een aanslag, daarna volgden er meer. De 
aanslagen waren gericht op militaire posten 
in de buurt van de grens met Burkina Faso. 
Er vielen geen burgerslachtoffers, maar de aanvallen 
hebben wel impact op de bevolking. ‘De mensen in 
het noorden zijn banger,’ vertelt Raoul. ‘De overheid 
benadrukt dat ze de situatie onder controle heeft, 
maar de mensen trekken dat in twijfel.’ 

Onder de bevolking groeit de angst dat terroristen 
zich al in de gemeenschappen bevinden. ‘In mijn 
beleving vormt dit een grote uitdaging voor de 
regering, in ieder geval in het noorden van het land. 
Het is belangrijk dat mensen leren om terroristen te 
herkennen als ze in de dorpen aanwezig zijn,’ vertelt 
Raoul. 

De aanslagen werden in het uiterste noorden van 
Benin gepleegd, buiten projectregio’s van Woord 
en Daad. Voor het land zijn de zorgen om de 
veiligheid nieuw. Woord en Daad bracht Dedras 
in contact met een partnerorganisatie in buurland 
Burkina Faso. In dat land staat de veiligheidssitu-
atie al langer onder druk. ‘We werken samen met 
die organisatie aan een plan hoe we onze projecten 
kunnen voorbereiden en uitvoeren in een context 

met veiligheidsrisico’s,’ legt Raoul uit. Ook nemen 
de medewerkers van Dedras extra veiligheidsmaat-
regelen in acht als ze op bezoek gaan bij projecten 
in het noorden van Benin.

ANGST IN BURKINA FASO
In Burkina Faso is de situatie dreigender. Begin dit 
jaar vielen terroristen de stad Djibo in Noordoost-
Burkina Faso aan. De stad werd afgesloten van 
communicatiemiddelen, water en voedsel. Inwoners 
konden de stad niet in of uit. Uiteindelijk slaagde 
het leger erin de stad te bevrijden. 

Reizen wordt in delen van het land steeds gevaar-
lijker. Naast het risico om gestopt te worden door 
terroristen, waarna vrouwen worden verkracht 
en mannen vermoord, plaatsen terroristen steeds 
vaker explosieven in kuilen in de weg. ‘In decem-
ber overleed mijn neef nadat hij op zo’n mijn reed,’ 
vertelt Florentine. 

Meer dan 1,7 miljoen Burkinabé zijn inmiddels bin-
nen het land op de vlucht. Ze trekken naar steden, 
zoals de hoofdstad Ouagadougou. Vaak zijn de 
vluchtelingen boeren, die in de hoofdstad geen 
werk kunnen vinden. Bij grote kruispunten in de 
stad proberen ze met bedelen te overleven. ‘Ik heb 
een baan en ik wil die mensen helpen, maar ik kan 
ze niet allemaal helpen,’ vertelt Florentine. Achter 
de directe nood van deze ontheemden schuilt een 

‘Medewerkers nemen extra 
veiligheidsmaatregelen als ze op 

bezoek gaan bij projecten.' 
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Florentine Bambara 
met haar zoon
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ander gevaar. Als de boeren geen voedsel verbou-
wen, ontstaan er tekorten.

WANTROUWEN IN DE SAHEL
Naast angst groeien ook de twijfel en het wantrou-
wen onder de bevolking. De situatie in de Sahel 
is complex. Conflicten, vaak tussen nomadische 
herdersvolken en boeren, zijn er niet nieuw. Vaak 
gaan die conflicten over weidegrond of kuddes die 
op de akkers van boeren grazen. Daarnaast zijn er 
terroristische cellen, waaronder groepen die gelinkt 
zijn aan ISIS en Al-Qaeda. 

De mensen in de Sahel worstelen met vragen waar 
ze geen antwoorden op krijgen. Heeft de regering 
de situatie nog wel in de hand? Wat is eigenlijk de 
rol van Frankrijk, nu ondanks militaire missies in 
bijvoorbeeld Mali de veiligheid niet is verbeterd? 
Waarom kunnen grote mijnbedrijven goud blijven 
delven en exporteren terwijl dorpen in diezelfde 
regio onveilig zijn?

Ook onder de militairen heerst er onvrede. In 
januari resulteerde dat in een machtsovername. De 
president werd afgezet en het leger nam de leiding 
in het land over. Directe aanleiding was 
een voorval eind 2021. Een groep soldaten 
in het noorden werd niet afgelost zoals 
gepland. De rantsoenen raakten op. Een 
maand nadat de militairen afgelost hadden 
moeten worden, vielen terroristen de post 
aan. 54 militairen kwamen om. De nieuwe, 
militaire regering krijgt van veel Burkinabé 
het voordeel van de twijfel, ondanks dat 
de militaire regering niet democratisch is 
gekozen. 

VERANDERING VAN BINNENUIT
Voedingsbodem voor de terroristen is 
volgens Florentine de desinteresse vanuit 
regeringen voor de afgelegen gebieden 

van het land. De infrastructuur is er slecht, er is 
nauwelijks schoon drinkwater, geen elektriciteit; 
daardoor heeft de bevolking weinig perspectief. Een 
oproep van terroristen om de wapens op te nemen 
tegen de regering vindt in zo’n context makkelijker 
gehoor.

‘Ik geloof in verandering van binnenuit, niet van 
buitenaf,’ aldus Florentine. ‘Kijk naar Afghanistan. 
Na twintig jaar oorlog is de Taliban daar opnieuw 
aan de macht. Die verandering kwam van buitenaf. 
Als de verandering niet vanuit het land komt, is 
ze niet duurzaam.’ Samen met partnerorganisaties 
ondersteunt Woord en Daad de mensen in Burkina 
Faso. We investeren in goed, christelijk onderwijs, 
we trainen boeren om hun oogst te optimalise-
ren, stimuleren irrigatie bij boeren en met het Job 
Booster-concept steunen we jongeren naar een 
goed inkomen. Maar hoe doe je dat in een onveilige 
context? 

‘Ik geloof in verandering  
van binnenuit’ 

Bachabi B. 
bij zijn geiten

Boeren Fair 
Rice Benin.
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FLEXIBILITEIT IN PROJECTEN
‘Het is als navigeren met een boot,’ legt Florentine 
uit. ‘Je weet waar je heen wilt, maar door verande-
ringen van wind of stroming moet je bijsturen.’ Job 
Booster Oost-Burkina Faso ondersteunt jongeren 
in drie onveilige regio’s om een toekomst op te 
bouwen. Met een stabiel inkomen zijn de jongeren 
minder snel geneigd om zich bij gewapende groepen 
aan te sluiten. De realiteit vraagt ook om flexibiliteit. 

De regiocoördinatoren van het project voor Sahel, 
Centre-Nord en Est geven regelmatig updates over 
de situatie. In sommige communes (gemeenten) zijn 
regelmatig aanslagen, roven terroristen en er is de 

dreiging van een aanslag en explosieven op de weg. 
Job Booster bemiddelt bijvoorbeeld zodat startende 
ondernemers een lening kunnen afsluiten bij een 
bank. Soms weigeren jongeren om naar een bank 
in een grotere plaats te reizen uit angst voor een 
aanslag. Als de onveiligheid echt te groot wordt, 
besluit het team om de activiteiten in een gemeente 
tijdelijk te staken. 

HOOP VOOR DE SAHEL
Raoul benadrukt het belang van onderwijs. ‘Onder-
wijs kan mensen veranderen. Eén van de oorzaken 
van armoede in Afrika is het zwakke onderwijs. Het 
is belangrijk dat kinderen naar school gaan, leren 
over de wereld, over hoe hun leven in te richten 
en een bedrijf op te zetten.’ Via het onderwijspro-
gramma werken we aan goed onderwijs in Benin en 
Burkina Faso. 

‘Daarnaast is het van belang om de projecten te blij-
ven steunen,’ vertelt Florentine. ‘Zonder projecten 
die werken aan de grondoorzaken van de onveilig-

heid zou de situatie nog ernstiger 
zijn.’ Ook Raoul onderstreept dit. 
Vanuit zijn functie begeleidt hij 
projectteams van Dedras bij het 
maken van plannen en analyses 
van resultaten. Ook bezoekt hij 
projecten om in de uitvoering te 
adviseren. ‘Voor mij draait ons werk 
om het redden van levens.’ Dat hangt 
nauw samen met zijn christen-zijn: ‘Jezus 
Christus is niet naar de wereld gekomen voor 
de sterken, maar voor de zwakken, kwetsbaren en 
armen.’

‘We vertrouwen op God. Op een dag zal het al-
lemaal anders zijn,’ sluit Florentine af. ‘We weten 
niet hoe lang het duurt en hoeveel mensen nog 
zullen sterven, maar de Bijbel zegt dat we ‘meer 
dan overwinnaars’ zijn. We bidden om vrede voor 
Burkina Faso.'

‘ Onderwijs kan mensen 
veranderen’ 

7

Raoul Baloghun



Noodhulp 
voor wederopbouw 
en weerbaarheid

We voeren noodhulp uit op basis van drie pijlers

Mens en mentaliteit: we zetten talenten en verantwoordelijkheden 
van de inwoners zelf in voor verbetering van leefomstandigheden 

Omgeving en economie: we werken met lokale organisaties en 
stimuleren de lokale economie waar mogelijk

Lange-termijn aanpak: we werken met verschillende soorten 
partijen samen om de impact op lange termijn te waarborgen

DELEN
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ONZE PROJECTEN 
• Noodhulp oorlog Tigray 

In de Ethiopische regio Tigray woedt sinds november 2020 
een burgeroorlog. Duizenden mensen zijn ontheemd, 
families zijn verscheurd. Hoewel het gebied al maanden 
dicht zit voor humanitaire hulp, doen we er alles aan om via 
onze partners steun te bieden aan ontheemde gezinnen.

• Schoon drinkwater voor droog Ethiopië 
In de kurkdroge Ethiopische regio Shalla is een groot gebrek 
aan gezond drinkwater. Samen met lokale organisaties, de 
lokale autoriteiten en de bevolking zetten we ons in voor 
schoon drinkwater voor deze regio.

• Noodhulp aardbeving Haïti 
In augustus 2021 werd Haïti (opnieuw) getroffen door een 
zware aardbeving en hevige storm. Duizenden mensen 
raakten gewond, Veel huizen en andere gebouwen in het 
gebied zijn ingestort of beschadigd. Samen met de partners 
zetten we ons in voor wederopbouw van gemeenschappen 
en helpen we de mensen weerbaarder te worden tegen het 
natuurgeweld. 

Bekijk bovenstaande en andere 
projecten en doneer via:
woordendaad.nl/noodhulp

“Zowel bij acute rampen als bij rampen die zich langzamer voltrekken zetten 
wij ons in voor onze kwetsbare naaste in nood. Dat doen we door noodhulp met 
een focus op weerbaarheid. We denken na over wat we ná de noodhulp kunnen 

doen. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat de mensen in de toekomst in 
hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien?”

– Projectleider Renate Bode

9
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'De stress die je ervaart door een oorlog 
is vreselijk,’ vertelt Joan, die ook in haar 
persoonlijke leven grote verliezen leed. 
‘Mijn overleden echtgenoot Michael 
ontwikkelde diabetes als gevolg van een 
hoge bloeddruk, puur door de spanning. 
Wij woonden dichtbij een begraafplaats, 
waar vaak werd geschoten. Het was één 
van de schuilplaatsen van de rebellen. 
Telkens als daar lawaai klonk, voelden 
we veel stress.’ 
Een oorlog richt immens veel schade 
aan. ‘Huizen en kantoren werden ver-
woest, wegen vernield, ziekenhuizen ge-
bombardeerd,’ vertelt Joan. ‘Ook onder-
wijsinstellingen werden niet gespaard. 
Mijn zus Mamusu stierf toen rebellen de 

stad waar zij studeerde – ze deed een 
lerarenopleiding – wilden innemen. Een 
oorlog betekent altijd een hartverscheu-
rend verlies aan mensenlevens.’

INVLOED OP VORMINGSJAREN
Joan noemt in het bijzonder de invloed 
die de burgeroorlog had op kinderen en 
jongeren. ‘Kinderen die in de conflictpe-
riode zijn geboren, hebben meestal geen 

onderwijs gevolgd. Velen van hen zijn 
nog altijd analfabeet. Ze hebben meestal 
geen werk. Uiteindelijk vormt dat een 
gevaar voor de herwonnen stabiliteit in 
het land. Jongens werden door de rebel-
len ingezet als kindsoldaat. Veel meisjes 
kregen te maken met seksueel geweld, 
vaak met zwangerschappen tot gevolg. 
Het geweld en hun gebrek aan huwe-
lijkskansen zorgden er veelal voor dat zij 
niet konden terugkeren naar hun eigen 
gemeenschap. Zo kwamen ook fami-
lierelaties ernstig onder druk te staan. 
Mensen hebben nog steeds moeite met 
het onderhouden van relaties. Zij zijn 
hun sociale leven in de oorlog groten-
deels kwijtgeraakt.' 

SIERRA LEONE:

Joan Kamara is in Sierra Leone geboren en getogen. De oorlog in haar land, die 
duurde tot 2002, deed haar en haar inmiddels overleden man Michael besluiten de 
Cotton Tree Foundation (CTF) op te richten. Nog altijd hebben Sierra Leoners het 
namelijk moeilijk met de chaos die de oorlog naliet. ‘Door het conflict zijn we één 
van de armste landen ter wereld geworden.’

TEKST: MARLIES MORET-VERWOERD, HOOFDREDACTEUR
BEELD: JACO KLAMER, JOAN KAMARA

‘ Het is belangrijk om 
positieve stappen te 

blijven zetten’ 

HERSTELLEN VAN DE 
BURGEROORLOG
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› IMPRESSIE
DOOR SATHY KULASINGHAM

God dienen in de oorlog
We waren pas zes maanden getrouwd toen mijn vrouw en ik van Colombo, 
de Sri Lankaanse hoofdstad, naar het noordelijke Jaffna vertrokken. De bur-
geroorlog was uitgebroken en veel mensen maakten juist de tegenoverge-
stelde beweging: weg uit het noorden, of zelfs het land uit. Wij waren ervan 
overtuigd dat God ons riep om in Jaffna te werken. Hij had de nood van de 
mensen op ons hart gelegd. 

We waren er slechts een week toen de burgeroorlog verder escaleerde. 
Jaffna ligt op een schiereiland en omdat spoorwegen werden opgeblazen en 
wegen niet meer toegankelijk waren, raakten we afgesloten van de rest van 
het land. Er was een groot tekort aan eten en andere noodzakelijke mid-
delen. Ook was er in de ruim vier jaar die we uiteindelijk in Jaffna woonden 
– tot onze zoon drie jaar was – geen elektriciteit beschikbaar. 

Onze banen in Colombo hadden we opgezegd, maar God gaf ons in Zijn 
goedheid in Jaffna al snel ander werk. Via de kerk waren we betrokken bij de 
organisatie van (jeugd)kerkdiensten en evangelisatiewerk. Omdat wij contac-
ten hadden in het zuiden, konden we verhalen van families uit het noorden 
delen met mensen elders in het land. Dat hielp wederzijdse vooroordelen 
weg te nemen en droeg bij aan verbinding. Ik ben God dankbaar voor de 
rijke ervaring die Hij ons hiermee heeft gegeven. Hij gaf ons de mogelijkheid 
om Hem te dienen en hoop te geven – simpelweg door er te zijn en mensen 
bij te staan die geen toekomst meer zagen.

Eén van onze predikanten zei ooit: ‘De beste plaats waar je kunt zijn is in het 
centrum van Gods wil, of dat nu in een oorlog is of in een plaats van vrede 
en welvaart’. Met bombardementen en beschietingen, zelfs in de nacht, 
leerde God ons dankbaar te zijn voor elke nieuwe dag. De kleinste dingen, 
die we anders als vanzelfsprekend beschouwen, werden bijzonder. Het 
maakte ons ook meer bewust van het lijden in de wereld. 

We hebben Gods voorzienigheid en trouw in die moeilijke jaren rijk ervaren. 
Dat heeft ons geleerd om in afhankelijkheid van Hem te leven. De woorden 
van Paulus komen vaak in mijn gedachten als ik nadenk over ons leven: ‘En 
ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en 
in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, 
beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen 
door Christus, Die mij kracht geeft’ (Filippenzen 4: 12 en 13).

De auteur is operationeel directeur bij onze Sri Lankaanse partner
organisatie YGRO, betrokken bij projecten voor duurzame visserij en 
jeugdwerkgelegenheid (Job Booster). De burgeroorlog, die duurde tot 
2009, liet diepe sporen na, waarvan het land nog altijd herstellende is.

ILLEGALE ADOPTIE
Veel kinderen zijn in deze periode 
door onbekenden meegenomen naar 
het buitenland, al zijn exacte aantal-
len onbekend. ‘Ouders konden hun 
kinderen geen voedsel en onderdak 
verschaffen en zagen daardoor geen 
andere keuze dan hun kinderen aan 
vreemden af te staan. Sinds de oor-
log voorbij is zoeken veel ouders naar 
mogelijkheden om met hun kinderen 
herenigd te worden. Maar omdat 
deze adopties illegaal waren, lopen 
sporen meestal al snel dood.’

ONTWIKKELINGSPROJECTEN
Tijdens de oorlog hebben veel inter-
nationale goededoelenorganisaties 
het land verlaten. Joan: ‘Gelukkig zijn 
ook veel organisaties teruggekeerd. 
Zij hebben bijvoorbeeld geholpen de 
structuur rond gezondheidszorg te 
herstellen toen veel gewonden zorg 
nodig hadden.’ Met haar eigen orga-
nisatie, CTF, ondersteunt ze mensen 
‘die geleden hebben onder de zinloze 
oorlog in ons geliefde land’. Projecten 
waarmee mensen opnieuw in een 
inkomen leerden voorzien, heb-
ben bijgedragen aan herstel. ‘Het is 
belangrijk om positieve stappen te 
blijven zetten, zodat je je niet nog 
slechter gaat voelen.’

WERELDDELEN / JUNI 2022

Joan Kamara.

‘Hij gaf ons de mogelijkheid om 
Hem te dienen’ 

De Cotton Tree Foundation is een part-
nerorganisatie van Woord en Daad. 
In Sierra Leone werken we aan goed, 
christelijk onderwijs voor kinderen. 
Ook dragen we bij aan een duurzaam 
inkomen voor rijst- en cashewboeren. 
Lees verder op 
www.woordendaad.nl/ons-werk/
landen/sierra-leone
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PRIKBORDDELEN

WOORD EN DAAD-PRODUCTEN

GEZOCHT: PANELLEDEN!
Het donateurspanel is gestart! Maar we 
zoeken nog meer panelleden. Lijkt het u 
ook leuk om een paar keer per jaar een 
mail te krijgen waarin we u om uw mening 
vragen? Meldt u zich dan aan voor ons pa-
nel! Wij zijn blij met uw betrokkenheid en 
het kost u jaarlijks slechts een paar minuten 
van uw tijd. Kijk op woordendaad.nl/panel 
of scan de QR-code.

Werken bij Woord en Daad? 

In deze Werelddelen kun je lezen over ons be-
langrijke en mooie werk. Wil jij hieraan bijdragen? 
Dat kan! Regelmatig zoeken we nieuwe collega’s 
die willen meewerken aan onze missie. Ga naar 
woordendaad.nl/vacatures om te zien of er op dit 
moment vacatures openstaan. Het is ook mogelijk 
je in te schrijven voor onze vacature-mailing: je 
wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van 
vacatures die ontstaan. 

Nieuw seizoen 
Werelddelen  
– de Podcast
Heeft u de afleveringen al gezien van 
het nieuwe seizoen van Werelddelen 
– de Podcast? In deze serie gaan we 
op bezoek bij een aantal Woord en 
Daad-kringloopwinkels. We gaan in 
gesprek met winkelvrijwilligers en 
met de collega die betrokken is bij 
het project waar de winkelopbrengst 
voor bestemd is. Zo verbinden we 
twee werelden in één podcast. 
Kijk op woordendaad.nl/podcast. 
Wilt u meer weten over de Woord 
en Daad-winkels? Kijk dan op 
woordendaadwinkels.nl. 

UITGELICHT PRODUCT:  

CASHEWNOTEN
De cashewnoten van Woord en Daad uit Benin en Burkina Faso zijn 
een gezond en lekker tussendoortje. En dat niet alleen, want met 
de aankoop steunt u cashewboeren zoals boer Traore. We verstrek-
ken cashewboeren kredieten en geven trainingen waardoor ze hun 
inkomsten kunnen verhogen. Daarnaast investeren we in lokale 
verwerkingsfabrieken. Door het lokaal verwerken van de noten 
ontstaat er namelijk meer werkgelegenheid in de fabrieken, maar 
ook daar omheen in transport en logistiek. Zo zijn duizenden boe-
ren en arbeiders in staat voor zichzelf én voor hun gezin te zorgen. 
Koopt u de cashewnoten van Traore en zijn collega’s?

De cashewnoten zijn te koop via de Woord en Daad-comités en 
-winkels. Kijk voor meer informatie en verkooppunten op woorden 
daad.nl/cashew of mail naar producten@woordendaad.nl. 
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In het droge Tigray, Noord-Ethiopië, werkt Woord en Daad met strategische 
partner AFAS Foundation en lokale partners aan een ambitieus waterproject, 
iWET. Helaas brak in 2020 een burgeroorlog uit en moesten de plannen 
worden bijgesteld. Lees mee hoe dit project zich in de loop der jaren in dit 
onveilige gebied heeft ontwikkeld!

DELEN

TEKST: JACOLINE DE KRUIJF-PAUL, EINDREDACTEUR
BEELD: SNV EN WOORD EN DAAD

VEERKRACHT EN 
KANSEN IN DOOR 
BURGEROORLOG 
VERSCHEURD TIGRAY

WERELDDELEN / JUNI 2022

De waterbedrijven zijn innovatief met de weinige middelen die ze hebben. 



‘Vol energie en enthousiasme startten we in juli 
2017 het iWET-project,’ vertelt Jacob Jan Vreug-
denhil, projectleider van het project. ‘Het doel was 
om in vijf jaar tijd ruim 950.000 mensen duurzaam 
te voorzien van schoon drink- en irrigatiewater. 
Dat wilden we bereiken door een onafhankelijke 
lokale dienstverlener in de watersector te realise-
ren. We trainden waterbedrijven in het leveren van 
betaalbare en duurzame producten voor drink- en 
irrigatiewater op het platteland. Ook motiveerden 
we dorpscomités, scholen en gezondheidscentra 

om watersystemen zelf te beheren en te onderhou-
den. Dat konden ze doen door geld in te zamelen 
van gebruikers en samen te werken met de lokale 
overheid. Boeren die toegang kregen tot water voor 
irrigatie werden gecoacht en getraind zodat ze het 
hele jaar door voldoende inkomsten uit hun gewas-
sen konden halen.’

BURGEROORLOG
Helaas brak in november 2020 een burgeroorlog 

uit tussen de regionale regering van Tigray en de 
nationale regering. Sindsdien is de situatie in de re-
gio fragiel en gevaarlijk. Jacob Jan Vreugdenhil: ‘Het 
iWET-project ondervindt hier ook de gevolgen van. 
In december 2020 zijn de plannen dan ook aange-
past en zijn we, samen met ZOA, een noodhulppro-
gramma gestart voor drinkwater. In mei 2021 was 
het gebied nauwelijks meer toegankelijk, zelfs niet 
meer voor onze lokale partners die in de hoofdstad 
van Tigray, Mek’elle, wonen. Zij konden het veld niet 
meer in om het project ter plaatse te leiden. Later 
dat jaar werd Tigray helemaal afgesloten van de rest 
van het land. Lokale medewerkers konden nauwe-
lijks meer met elkaar communiceren en vergaderen, 
omdat het telefoon- en internetverkeer verstoord 
was en zij elkaar niet konden opzoeken. De wa-
terbedrijven en boeren in het gebied Tigray waren 
helemaal op zichzelf aangewezen. Zij verloren alles 
door plunderingen en vernielingen. Brandstof, 
contant geld, zaaizaad en kunstmest, reserveonder-
delen en voedselhulp komen het gebied niet meer 
in. Een jaar later is er nog weinig veranderd aan de 
veiligheidssituatie.’ 

NIEUWE KANSEN
Onze lokale partners en de deelnemers aan het 
iWET-project, zoals de waterbedrijven, deden en 
doen er alles aan om het werk door te laten gaan. 
Onze lokale partners, die om veiligheidsredenen 
niet met name genoemd willen worden vertellen: 
‘Voor zover de veiligheidssituatie het toeliet legden 
de mensen van de waterbedrijven lange afstanden 
te voet af. Ze overnachtten bij boeren thuis tot 
ze klaar waren met hun werk, om op deze manier 
transportbewegingen tot een minimum te beperken. 
Verrassend genoeg stopten ze zelfs niet met het 
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'De waterbedrijven en boeren 
in Tigray waren helemaal op 

zichzelf aangewezen.' 

Blij dat de water

voorziening weer werkt
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leveren van hun diensten aan de gemeenschap. 
Bijna alle ondernemingen gingen twee tot drie 
maanden nadat het oorlogsgeweld losbrak weer 
aan het werk, waarbij ze hun leven riskeerden 
zonder direct toezicht van het projectteam. De 
ondernemingen verleenden gratis diensten aan de 
getroffen gemeenschap, wat hun acceptatie in de 
gemeenschap vergrootte.’

De waterbedrijven laten een enorme veerkracht 
zien in deze moeilijke situatie. Ze blijken bestand te 
zijn tegen de grote tegenslagen en veranderingen 
vanwege de oorlog en dat zegt iets over de duur-
zaamheid van dit project. Deze veerkracht brengt 
tegelijk ook nieuwe kansen met zich mee. Doordat 
de waterbedrijven goed werk blijven leveren willen 

steeds meer organisaties reparaties door hen laten 
uitvoeren. Bovendien neemt het werk door alle 
verwoestingen alleen maar toe. Doordat onze lokale 
partners in Tigray en wij hier in Nederland, zijn blij-
ven investeren in de mensen in het projectgebied, 
gaat het werk toch door. Ondanks de verwoesting 
en het verlies van materiaal. 

VAN OVERLEVEN NAAR  YSTEEMVERANDERING
‘Langzaam verschuift onze blik van noodhulp naar 
wederopbouw en systeemverandering’, zegt Jacob 
Jan Vreugdenhil. ‘Het is nu relatief rustig in het 
gebied. Samen met onze lokale partners en AFAS 
willen we het vijfde jaar van het project afronden en 
een plan maken voor twee extra jaren ondersteu-
ning. We zijn blij met de sterke, zelfstandige, lokale 
partners die doorgaan met het werk, ook nu er min-
der contact mogelijk is. Door wederzijds vertrouwen 
kunnen we met onze partner AFAS eerlijk kijken 
naar uitdagingen en blijven nadenken over herstel in 
de toekomst.’ 

WERELDDELEN / JUNI 2022

‘ De waterbedrijven blijken 
bestand te zijn tegen 

grote tegenslagen’ 

Jacob Jan Vreugdenhil, projectleider 

van het iWETproject 
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Innovatieve  
oplossingen  
in oorlogsgebied
Vanwege de oorlog is er een gebrek aan 
reserveonderdelen voor de watervoor-
zieningen in Tigray. Wanneer waterin-
stallaties niet meer werken lopen mensen ziektes op, omdat zij water 
uit meertjes en rivieren gebruiken. Het actieve team van waterrepa-
ratiebedrijven in het district Werileke dat deelneemt aan het iWET-
project probeert deze uitdagingen creatief het hoofd te bieden. 

De 27-jarige Kibrom, voorzitter van het team, legt uit hoe hij een 
reserveonderdeel dat niet te krijgen was, zelf heeft nagemaakt van 
gebruikte autobanden. ‘Ik heb het gevormd en gemonteerd op de 
handgegraven waterput van mijn moeder en een tijdje getest’, zegt 
Kibrom. ‘Vervolgens heb ik het gratis geïnstalleerd in de water-
voorziening van de gemeenschap.’ Kibrom is nu van plan een kleine 
slijpmachine aan te schaffen om de kwaliteit te verbeteren en deze 
op grotere schaal te produceren. 

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

NAAM: SAMWOONT IN: NEDERLAND,  IS GEVLUCHT UIT IRAN

TEKST: JANITA KRANENDONK – DE VRIES, COMMUNICATIESTRATEEG 
BEELD: JILKE TANIS EN WOORD EN DAAD

DUBBELINTERVIEW MET TWEE   MENSEN DIE MOESTEN VLUCHTEN

KUNT U IETS VERTELLEN OVER HET 
LAND/GEBIED WAAR U VANDAAN 
KOMT?
Ik kom uit het zuiden van Iran, uit de 
stad Ahwaz. Het is de hoofdstad van de 
provincie Khozestan, met 1,5 miljoen 
inwoners. De provincie is bekend om zijn 
oliewinning. Tachtig procent van de olie 
van Iran komt hiervandaan. Het is een 
prachtige streek met bergen, dadelbo-
men en rivieren. Eigenlijk is het er ook 
altijd warm: zo’n zeven maanden per 
jaar is het overdag 50 graden of warmer. 
Het is zo heet dat als je overdag een 
koekenpan op het asfalt zet, je er een ei 
in kunt bakken.

WAT IS ER GEBEURD WAARDOOR U 
UW LAND MOEST VERLATEN?
Ik kwam in aanraking met het christelijk 
geloof en werd christen. Dat is verbo-
den in Iran, en dus kon ik niet langer in 
Iran blijven. Toen ben ik naar Nederland 

gevlucht. Ik ben God erg dankbaar dat 
Hij me hierheen heeft geleid.

KUNT U IETS VERTELLEN OVER DE 
PLEK WAAR U NU BENT? 
Inmiddels heb ik een eigen woning in 
Harderwijk, waar ik heel dankbaar voor 
ben. Ik ben heel liefdevol opgevan-
gen door mensen uit de kerk, en door 
de vrienden die ik heb gemaakt in de 
kringloopwinkel van Woord en Daad 
in Harderwijk. Toen ik nog in het AZC 
verbleef ging ik een keer naar deze 
kringloopwinkel, waar een vrijwilliger 
mij aansprak. Toen hij aan mij vroeg of ik 
ook christen was, werd ik helemaal blij 
en vertelde ik dat ik ook een christen 
ben! Twee weken later vroeg ik of ik 
vrijwilliger kon worden in de winkel. Ik 
werk hier nu inmiddels al 3,5 jaar en voel 
me helemaal geaccepteerd en gewaar-
deerd. Het klikte gelijk heel goed met 
alle vrijwilligers. Ik kom vanaf het eerste 

moment nog steeds wekelijks bij enkele 
vrijwilligers thuis. Ik wil deze gelegen-
heid dan ook gebruiken om alle vrijwil-
ligers en speciaal Wim Kok hartelijk te 
bedanken voor hun gastvrijheid en alles 
wat ze voor me doen. 

WAT IS UW HOOP VOOR DE 
TOEKOMST?
In de toekomst hoop ik een eigen winkel 
in witgoed te openen. Ik hoop dat ik met 
de winst andere mensen kan helpen. 

WAAR MOGEN WIJ VOOR BIDDEN 
VOOR U? 
Bid voor vrede in de hele wereld. Met 
name voor die mensen die leven onder 
een regime van dictators. Of ze nu chris-
ten of moslim zijn. Bid voor hen, want 
ook zij hebben de Heere Jezus nodig. Bid 
ook vooral voor de mensen uit Oekraïne, 
die leven in oorlog of op de vlucht zijn.

Ontheemd, gevlucht, huis en haard verlaten. Volgens 
de cijfers van de UNHCR waren er aan het einde van 
2020 82,4 miljoen mensen gedwongen op de vlucht 
vanwege vervolging, geweld of conflicten. We spreken 
twee mensen die hun thuis moesten verlaten: Sam uit 
het zuiden van Iran en Melishew uit Tigray, Ethiopië.*  
*om veiligheidsredenen plaatsen we geen achternaam en foto van Sam.

‘BID VOOR VREDE, MET NAME VOOR HEN DIE  
   LEVEN ONDER EEN RE GIME VAN DICTATORS’

De Woord en Daadwinkel in Harderwijk waar Sam werkt.
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NAAM: MELISHEW 

WOONT IN: EEN VLUCHTELIN-

GENKAMP IN DE REGIO AMHARA EN IS 

GEVLUCHT UIT EEN ONVEILIGE REGIO 

IN ETHIOPIË

KUNT U IETS VERTELLEN OVER HET 
LAND/GEBIED WAAR U VANDAAN 
KOMT?
Mijn wieg staat in het kleine bergstadje 
Debark in Amhara, op zo’n 2800 meter 
hoogte. Op mijn achttiende besloot ik 
naar de aangrenzende regio Tigray te rei-
zen om daar een baan te zoeken. Ik liet 
mijn gehandicapte zoon bij mijn moeder 
achter. Ik kwam terecht in een stadje 
met een groot militair kamp, dat ook 
wel het China-kamp wordt genoemd. 
Vroeger woonden hier namelijk veel 
Chinezen die in Tigray wegen aanlegden. 
In dit kamp begon ik een restaurantje. 
Ik verkocht koffie, thee en brood. Van 
mijn inkomsten kon ik ook elke maand 
een bedrag sturen naar mijn moeder. Ik 
trouwde daar ook met mijn man, een mi-
litair, en kreeg twee kinderen. Mijn leven 
in Tigray was goed. Elke zondag ging ik 
naar de kerk en ik kon mijn kinderen, in-
middels 13 en 4 jaar, goed onderhouden.

WAT IS ER GEBEURD WAARDOOR U 
UW WOONPLAATS MOEST VERLATEN?
Toen begin 2020 corona uitbrak, moest 
ik mijn zaak sluiten. Ik ging schoonmaken 

in het militaire kamp, wat veel andere 
vrouwen uit Amhara ook doen. Tot begin 
november, toen er gevechten uitbraken 
tussen het nationale en regionale leger. 
We hoorden ’s nachts ineens geweer-
schoten. De volgende morgen bleek 
ongeveer de helft van de soldaten in het 
kamp gedood te zijn. De rest werd in een 
truck meegenomen. Ik zag het met m’n 
eigen ogen, het was verschrikkelijk. Ook 
de burgers rond het kamp werden op-
gepakt. Ik werd met andere families met 
een truck naar elders vervoerd en daar 
vastgehouden. Er was nauwelijks water 
en voedsel. Elke dag kregen we vier 
kleine broodjes, daar moesten we het 
mee doen. Op een dag moesten we onze 
etniciteit aangeven en moest ik me met 
mijn kinderen bij de andere Amhara’s 
voegen. Doodsbang was ik. We werden 
mishandeld en uitgescholden als ‘Living 
donkeys’. Onze groep werd vervolgens 
op een plek in het bos vastgehouden. 
Het was ijzig koud, we hadden honger en 
waren doodsbang. Mijn twee kinde-
ren vroegen me steeds: ‘Mama, heb je 
eten? Mama, heb je water?’ De hele dag 
hoorde ik kinderen om me heen huilen, 

vreselijk was dat. Stopte de een, dan 
begon de ander.

KUNT U IETS VERTELLEN OVER DE 
PLEK WAAR U NU BENT? 
Ik zit nu in een klein vluchtelingen-
kamp in Amhara. Mijn man ligt, sinds 
hij beschoten werd, in het ziekenhuis in 
Gondar (Amhara). Van hem heb ik een 
telefoon gekregen, waarmee ik hem 
soms kan bellen. Ik weet echt niet hoe 
het verder moet… Ik geef borstvoeding, 
maar eet niet genoeg om mijn zoon te 
kunnen voeden. In het kamp is er niets 
te doen. Veel vrouwen zitten een beetje 
voor zich uit te staren, praten met elkaar 
of vlechten elkaars haren.

WAT IS UW HOOP VOOR DE 
TOEKOMST?
Ik zou weer graag een nieuw bedrijfje 
willen opstarten. Ook zou ik dolgraag 
weer naar de kerk willen gaan en een 
priester zien. Pas dan kan ik verder met 
mijn leven. Wilt u daarvoor bidden voor 
mij en mijn familie?

WERELDDELEN / JUNI 2022

DUBBELINTERVIEW MET TWEE   MENSEN DIE MOESTEN VLUCHTEN

‘BID VOOR VREDE, MET NAME VOOR HEN DIE  
   LEVEN ONDER EEN RE GIME VAN DICTATORS’

VER WEG
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DICHTBIJ

TEKST: HENRIËT KESSELS - ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER - BEELD: BAS VERBURG

WELKOM  
IN WAARDER

Pannen afwassen in de buitenlucht en opruimen tot in 
de late uurtjes: improviseren en doorzetten is de familie 
Verburg niet vreemd. Zonder ervaring, maar met heel veel 
passie en energie, startten zij bijna 15 jaar geleden een 
theetuin met sfeerwinkeltje. Inmiddels vormt Deelverhuur 
Nooitgedacht in Waarder een volwaardige feestlocatie. 
‘We hopen dat ook anderen enthousiast raken voor 
Woord en Daad.’

Net buiten het Zuid-
Hollandse Waarder, mid-
denin de polder, bevindt 
zich Nooitgedacht. De 
volledig gerestaureerde 
boerderij heeft oude 
papieren: de eerste 
vermeldingen gaan terug 
tot de 17e eeuw. Vanaf 

2006 is het perceel eigendom van de familie 
Verburg. ‘De boerderij was toen een ruïne’, blikt 
aannemer Kees Verburg (52) terug. ‘Omdat wij de 
boerderij in oude glorie wilden herstellen, werd de 
aankoop ons door de voormalige eigenares gegund,’ 
legt zijn vrouw Jorien (56) uit. 

Zittend aan een van de ronde tafeltjes, met uitzicht 
op de karakteristieke oude balken, is het bijna niet 
voor te stellen dat de boerderij ooit in zo’n slechte 
staat was. ‘Deze deel stond op instorten, er hing hier 
van alles naar beneden,’ vertelt Jorien. ‘Tijdens het 
klussen woonden we op het erf in een stacaravan.’ 
Een intensieve verbouwingsfase volgde en toen 
ze eenmaal gesetteld waren, bleek er op de deel 
ruimte over te zijn. Een oude wens van Jorien ging in 
vervulling: een theetuin starten.

SFEER
Er kwam een theeschenkerij met een sfeerwinkeltje 
en de deel werd gereedgemaakt voor verhuur. Gaan-
deweg werd de aanpak professioneler. ‘We schaften 
bijvoorbeeld een spoelmachine aan, daardoor hoef-
den we niet meer buiten pannen af te wassen. En de 
vaatwasser in huis konden we weer voor onze eigen 
vaat gebruiken,’ lacht Jorien.

De winst gaat al vanaf het begin naar Woord en 
Daad. ‘Voor onszelf hadden we de opbrengsten niet 
nodig,’ legt Kees uit, ‘we wilden dit graag delen met 
anderen.’ ‘En de keuze voor een goed doel was voor 
ons niet moeilijk,’ vult Jorien aan. ‘Woord en Daad 
wordt breed gedragen in de kerkelijke gezindte.’ 

De gasten weten Nooitgedacht inmiddels goed 
te vinden. Kees: ‘We zitten hier vrij centraal en 
mensen waarderen de sfeer. Een restaurant vinden 
ze lastig, een kerkzaal is soms wat kaal. Ook het feit 
dat de opbrengst naar Woord en Daad gaat spreekt 

 V.l.n.r.: Matthanja 
Hubregtse, Jorien 
Verburg en Kees 

Verburg.

‘We wilden de opbrengst 
graag delen met anderen’ 

18 

NOOITGEDACHT: UNIEKE FEESTLOCATIE IN HET GROENE HART



De locatie is ook 

geschikt voor zakelijke 
ontmoetingen.
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mensen aan. Zo zijn er veel ouderen die hier hun 
verjaardag houden.’

SAMEN
Met de deelverhuur steunden ze de afgelopen 
jaren diverse projecten. De volledige opbrengst, na 
aftrek van de kosten, gaat inmiddels naar het project 
Bahay Silungan op de Filipijnen. Dit project richt 
zich op veilige opvang voor meisjes die slachtoffer 
werden van (seksueel) misbruik en zet daarnaast in 
op preventie. Uniek aan dit programma is dat het 
niet alleen is gericht op de meisjes zelf, maar dat het 
ook aandacht besteedt aan de context van familie 
en de gemeenschap.
Een stukje veiligheid, warmte en sfeer is ook wat de 
Verburgs hun gasten willen bieden. ‘Gasten vinden 
het heerlijk om het hele terrein voor zichzelf te 
hebben. Bij bruiloften kan de ceremonie bijvoor-

beeld in de boomgaard gehouden worden’, vertelt 
Matthanja Hubregtse (21) enthousiast. Matthanja 
houdt van afwisseling. Naast docent Engels is ze bij 
Nooitgedacht het aanspreekpunt voor de gasten, 
maakt ze offertes en zorgt ze voor voldoende per-
soneel. ‘Matthanja is ons zenuwcentrum’, knikt Kees 
waarderend.

Tijdens de avonden worden ook diverse dorpsgeno-
ten ingeschakeld voor de bediening. ‘Het succes is 
te danken aan het hele team. We doen het samen,’ 
benadrukt Kees. Samen met Jorien, die de adminis-

tratie bijhoudt, richt hij zich vooral 
op de strategische kant. Zelf zijn ze 
echter ook graag van de partij als 
er een feest of bruiloft gehouden 
wordt. 

WINTERSFEERDAGEN
Wat hun mooiste herinnering is aan 
Nooitgedacht? Eensgezind kiest 
het echtpaar voor de Wintersfeer-
dagen. ‘Die hebben we drie of vier 
keer gehouden,’ vertelt Jorien. ‘Er 
verschenen kraampjes en tentjes op 
het hele terrein, bij de hooiberg en 
in de boomgaard. Er was zelfs een 
palingroker.’ Op de deel konden be-
zoekers genieten van warme choco-
lademelk. ‘Enorm hectisch, maar die 
dagen waren heel goed voor de onderlinge binding,’ 
blikt Jorien terug. Een ander hoogtepunt vormen 
de bruiloften van hun kinderen. ‘Drie van onze vier 
zoons zijn getrouwd, allemaal op Nooitgedacht.’ 

Omdat ze ook graag tijd doorbrengen met hun vier 
kleinkinderen, zijn Kees en Jorien blij dat Matthanja 
een groot deel van de taken voor Nooitgedacht op 
zich neemt. Ook in huis krijgen ze echter nog ge-
noeg mee. Kees: ‘Dan hoor je ’s avonds ineens ‘Wat 
de toekomst brengen moge’ zingen, prachtig toch?’
 
ZAKELIJK
De deel wordt inmiddels ook ingezet voor verga-
deringen. De prachtige ligging in het Groene Hart, 
de informele setting en de mogelijkheid om een 
lunch te bestellen maken de locatie interessant voor 
zakelijke klanten. ‘En we staan ook altijd open voor 
nieuwe ideeën’, benadrukt Kees.

‘We hopen dat anderen enthousiast raken voor 
Woord en Daad en ook iets willen organiseren 
voor hun medemens. En overweeg je een feestje te 
geven of zoek je nog een vergaderlocatie? Denk dan 
eens aan Nooitgedacht!’

Zowel buiten als binnen tot 

in de puntjes afgewerkt.

‘ Het succes is te danken 
aan het hele team.’ 

Deelverhuur Nooitgedacht is te vinden op 
Westeinde 12, 3466NM in Waarder en te 
bereiken via www.nooitgedachtwaarder.nl, 
nooitgedachtwaarder@gmail.com en 
06-29889158.



In onderstaande woorden zijn de letters door elkaar gehusseld. Zet 
jij ze weer in de juiste volgorde? Tip: alle woorden komen voor in 
het introstukje.  

Mail of stuur je inzending voor 31 juli naar kids@woordendaad.nl. 
Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden, succes! 

PUZZEL 

 Hallo jongens en meisjes, 
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TEKST: JANNEKE WITZIER-WEMMERS, RELATIEBEHEERDER BASISSCHOLEN

Oorlog! Ineens kwam dit woord 
door de gebeurtenissen in Oekraïne 
wel heel dichtbij, hè? Jullie hebben 
er vast veel over gepraat met elkaar 
in de klas en thuis en misschien 
ook wel actie gevoerd. Mooi om zo 
mensen in nood te helpen! 
Ook in de projectlanden van Woord 
en Daad is het lang niet altijd even 
veilig. Aanslagen in Afrika of bende-
geweld in Latijns-Amerika komen 
heel regelmatig voor. Maar soms 
is er in één van de landen waar 
Woord en Daad werkt zelfs ook 
écht oorlog, zoals nu in het  
noorden van het Afrikaanse land 
Ethiopië, in Tigray. 

Sinds het najaar van 2020 wordt 
daar gevochten tussen het re-
geringsleger en rebellen. Dit zijn 
soldaten uit Tigray die niet meer 
naar de regering vanuit de hoofd-
stad Addis Abeba willen luisteren. Er 
is een burgeroorlog met als gevolg: 
duizenden burgers als slachtoffer, 
ruim twee miljoen mensen op de 
vlucht en er wordt heel weinig hulp-
verlening in dit gebied toegestaan. 
Je zou er maar wonen. Hoe zou jij je 
dan voelen? 

De school in Dessie, een stad in het 
noorden, van Hope Enterprise die 
wordt ondersteund door Woord en 

Daad, moest zelfs een tijdje sluiten. 
Het was te gevaarlijk geworden 
voor kinderen om daar naar school 
te gaan. Een groep rebellen viel de 
school binnen. Toen ze begrepen 
dat deze school zich juist inzet voor 
kinderen die opgroeien in armoede, 
zijn ze gelukkig weer weg gegaan! 
Nu is de school weer open.

Dank God dat wij in Nederland 
in veiligheid en vrede kunnen 
opgroeien. Bid je mee voor 
kinderen in geweld- en 
oorlogsgebieden zoals 
in Oekraïne, maar ook in 
Ethiopië? 

1. Sisdee 

2. Givlie    

3. Heitiepoi   

4. Lorogo   
 
5. Belrelne   

6. Lvhuct    

7. Ryagit    

8. Rgivaelkaj   

9. Olshoc 

10. Evdre  

Groetjes, Janneke Witzier
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DICHTBIJACTIE IN UITVOERING

Hortensiaverkoop

Mevrouw Alie Vink, comitélid 
van comité Lek- en Graafstroom, 
heeft in april een zeer succes-
volle hortensiaverkoop gehad. 
De opbrengst was ruim 2000 
euro en is bestemd voor het Job 
Booster-project in Colombia. 
Ook vanaf deze plaats heel har-
telijk dank voor het organiseren 
van deze actie!

Krentenbroodactie
In maart organiseerde Woord en Daad-
comité Midden-Betuwe haar jaarlijkse 
krentenbroodactie. Veel kinderen gingen huis 
aan huis met intekenlijsten langs om halve 
en hele krentenbroden te verkopen. De actie 
bracht het mooie bedrag van 3729,88 euro 
op! Dit bedrag wordt gebruikt voor het pro-
ject Job Booster in Oost-Burkina Faso.

Geslaagde workshop  
‘Creatief met bloemen!’ 
Woord en Daad-comité en -winkel Soest organi-
seerden een bloemschikavond, in samenwerking 
met het bewustwordingsteam van Woord en 
Daad. De avond werd goed bezocht. Deelnemers 
hadden de mogelijkheid voor private shopping, 
kregen een presentatie over duurzaamheid en gin-
gen aan de slag om met kringloopservies en groen 
een mooi bloemstuk te maken. De opbrengst is 
bestemd voor projecten in Burkina Faso.

Giftenoverzicht 
eerste kwartaal 2022

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.

Algemeen  1.589.186 
Bewustwording  190 
Duurzaam water  5.228 
Gezondheidszorg  1.276 
Huizenbouw  60 
Inclusive Agribusiness  6.383 
Job Booster  2.493 
Nalatenschappen  50.341 

Noodhulp  768.184 
Onderwijs  43.428 
Overige inkomsten  705.915 
Policy Influencing  240 
TVET/JBS  5.450 
Bangladesh  227.339 
Job Booster  170.630 
Onderwijs  56.709 
Benin  522.444 
Duurzaam water  45.734 
Inclusive Agribusiness  43.990 
Job Booster  107.159 
Onderwijs  325.560 
Burkina Faso  7.190.023 
Duurzaam water  479.373 
Inclusive Agribusiness  57.096 
Job Booster  1.885.380 
Onderwijs  406.892 
Policy Influencing  4.361.281 
Colombia  428.570 
Job Booster  155.622 
Onderwijs  272.947 

de Filipijnen  805.279 
Inclusive Agribusiness  493.012 
Job Booster  20 
Onderwijs  312.247 
Ethiopië  1.299.758 
Duurzaam water  482.143 
Inclusive Agribusiness  45.325 
Job Booster  140.258 
Onderwijs  395.498 
Strengthening Partner 
Network  12.750 
Weerbaarheid  223.785 
Guatemala  524.434 
Onderwijs  524.434 
Haïti  580.369 
Onderwijs  580.369 
India  67.273 
Inclusive Agribusiness  36.000 
Onderwijs  31.273 
Mozambique  60 
Inclusive Agribusiness  60 
Nederland  136.584 

Policy Influencing  136.584 
Nepal  32.158 
Onderwijs  32.158 
Sierra Leone  536.561 
Inclusive Agribusiness  276.557 
Onderwijs  260.004 
Sri Lanka  53.223 
Inclusive Agribusiness  39.444 
Job Booster  13.779 
Tsjaad  338.194 
Job Booster  224.722 
Onderwijs  113.472 
Uganda  379.430 
Duurzaam water  180.054 
Inclusive Agribusiness  152.224 
Job Booster  38.382 
Onderwijs  8.770 
TOTAAL 14.710.885
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EEN EVENT VAN:

DOE MEE
MET SPORT FOR OTHERS

en loop of fiets een uitdagende route voor
.ëipoihtE,allahSniretawknirdnoohcs

SCHRIJF JE NU IN VOOR 
SPORT FOR OTHERS

OP D.V. 1 OKTOBER 2022

SPORTFOROTHERS.COM
WANDELEN | HARDLOPEN | FIETSEN

Locatie: prachtig Limburg · Routes: Pieterpad en de Amstel Gold Race

CH
SPOR

SCH
Vuil drinkwater in Shalla



TEKST: ERIKA LEVERING, COMMUNICATIEMEDEWERKER
BEELD: CONVIVENTIA

De 15-jarige Juan Sebastián Sampayo 
woont in Villa de la Candelaria, een wijk 
in het Colombiaanse Cartagena. Dagelijks 
moet hij uitkijken voor het geweld op 
straat. Toch houdt hem dat niet tegen om 
zijn dromen na te jagen.

VERTEL EENS WAT MEER OVER 
JEZELF?
Ik woon samen met mijn moeder Milena 
(40 jaar), mijn vader Juan (40 jaar) en met 
mijn zusje Cristin (12 jaar) en broertje 
Michael (7 jaar). Alle drie gaan we naar 
dezelfde school. In mijn vrije tijd teken ik 
graag en sinds een week leer ik gitaarspe-
len op school. Ik spaar om een gitaar te 
kopen.

HOE ZIET JOUW DAG ER MEESTAL UIT?
Ik sta om 5.30 uur op. Na het douchen, 
tandenpoetsen, aankleden en eten ga ik 
naar school. We starten met een Bijbelse 
dagopening. In elke Bijbeltekst zit wel een 
les! De schooldag duurt zes uur, daarna 
ga ik samen met mijn zusje en broertje 
weer naar huis. We lunchen en rusten uit. 
Daarna maak ik het huiswerk dat de lera-
ren hebben opgegeven, ik zit wat op mijn 
mobiel of teken tot het donker wordt. Dan 
ga ik slapen, maar eerst dank ik God voor 
de afgelopen dag. 

WEET JE AL WAT JE LATER WILT 
WORDEN?
Ik zou graag als computeringenieur willen 
werken. Ik wil een succesvol bedrijf op-
bouwen dat gespecialiseerd is in program-
meren en het ontwikkelen van websites 
en spelletjes. Als dat niet lukt, zou ik ook 
wel beeldend kunstenaar willen worden 
en veel willen tekenen en schilderen. 
Maar om te kunnen werken, moet ik eerst 
een passende studie volgen en me hier 
100% voor inzetten. Succes komt je niet 
zomaar aanwaaien.

JE WOONT IN EEN GEWELDDADIGE 
BUURT. BEN JE WELEENS BANG?
We kunnen zomaar op straat worden be-

roofd en daardoor gewond raken. Ik maak 
me elke dag zorgen, want ik weet niet of 
ik veilig ben als ik de deur uit stap. Ik mag 
van mijn ouders ook niet naar onbekende 
plekken gaan. We blijven dus altijd in de 
buurt die we goed kennen. Helaas kunnen 
we hierdoor niet echt genieten en nieuwe 
plekken ontdekken zoals we eigenlijk wel 
zouden willen. Ook moet ik voorzichtig 
zijn met de vriendschappen die ik sluit. 
Veel jongeren lossen problemen op met 
geweld, maar dat is niet wat ik wil.
 
IS HET GEWELD TE STOPPEN? EN ZO 
JA, HOE DAN?
Op school moeten we vaker les krijgen 
over dit onderwerp. Daarnaast denk ik dat 
het geweld te stoppen is als we activitei-
ten aanbieden, zodat jongeren hun vrije 
tijd anders besteden. Met elkaar voetbal-
len bijvoorbeeld of muziek maken of schil-
deren. Ook moeten we campagne voeren 
om mensen te leren dat het geweld niet 
kan blijven voortduren. Geweld is niet 
goed voor de reputatie van onze wijk en 
het beschadigt bovendien het welzijn van 
de inwoners. We moeten gewoon veilig 
over straat kunnen lopen.

HOE BLIJF JE POSITIEF?
Als ik me zorgen maak, denk ik aan hoe-
veel ik van mijn familie en vrienden houd. 
Ook mijn geloof in God geeft kracht. 

EÉN VAN DE… 
SPONSORKINDEREN 
in gewelddadig Colombia

Werelddelen is bij de Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden gratis aan te 
vragen in braille, grootletter en gesproken 
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. 

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 barmhartig-
heid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duur-
zame verandering van mensen hier en daar.
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BEELD: AMG FILIPIJNEN

Nooit alleen
‘Als ik me zorgen maak, ga ik bidden,’ 
zegt Josiah (15). Bij partnerorganisatie 
AMG Filipijnen kwam hij in aanraking 
met het geloof. ‘We mogen onze 
problemen bij God neerleggen, dan 
helpt Hij ons om oplossingen te vinden. 
Dat vertel ik ook aan anderen: vertrouw 
op God, Hij is almachtig en wijs en Hij 
laat ons nooit alleen.’


