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STILLE RAMPEN

D

rie jaar droogte door uitblijvende regen in Madagaskar,
54 graden zorgt voor droogte
in Tsjaad, ergste droogte van afgelopen 40 jaar in Ethiopië. Drie situaties
waar je weinig tot niets van hoort, ziet
of merkt. Ik noem het ‘stille rampen’.
Toch zijn de gevolgen voor miljoenen
mensen, denk aan hun voedselzekerheid, dagelijks merkbaar.
Huizencrisis, coronacrisis, inflatie. Drie
woorden die in ons land bijna alle aandacht vragen in het dagelijkse nieuws.
Misschien ook wel logisch omdat we
er middenin zitten of zaten. Maar lukt
het ons over de actualiteiten heen te
kijken naar de ‘stille rampen’?

De (soms) extreme klimatologische
omstandigheden zorgen voor uitdagingen, maar bieden evengoed kansen.
Samen met onze partners zoeken we
dan ook naar aangepaste oplossingen,
zoals het verbouwen van gewassen die
meer droogte-resistent zijn of manieren van landbouw die een bodemherstellend effect hebben.
Het is verbazingwekkend wat er
allemaal mogelijk is als we met de
schepping omgaan zoals die bedoeld
is. Wij nodigen u uit om hieraan mee
te werken en gaan graag met u in
gesprek!
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BEELD | EO METTERDAAD
TEKST | RUDOLF MULDERIJ

Voedselzekerheid in Sierra Leone:

RIJST MET
MEER WAARDE
‘Het probleem is dat ik mezelf staande moet houden op mijn krukken, maar tegelijk moet ik ook met het mes de rijst zien af te snijden,’ vertelt rijstboerin Marie Kamara uit Sierra Leone. De alleenstaande moeder oogst rijst op haar akker. Ondertussen vertelt ze
hoe haar handicap haar leven bepaalt.

INGEZOOMD

M
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arie vertelt dat ze verlamd
is aan haar voeten. Als klein
kind verloor ze haar vader
en werd ze ziek. Haar moeder bracht
haar naar het ziekenhuis in de grote
stad, waar ze een behandeling onderging. Dat was het moment dat ze
verlamd raakte aan haar voeten. Niet
veel later overleed haar moeder. Als
wees werd ze opgevangen door een
gastgezin, maar zodra het kon ging
Marie op zichzelf wonen.

ontginnen ze een stuk bos om rijst
te verbouwen. Veldwerker Augustine

‘Maries kleine akker
brengt net genoeg
op om een jaar
voedsel te hebben’

IMPACT OP LANDSCHAP

Marie Kamara

Samen met partnerorganisatie CTF
ondersteunt Woord en Daad rijstboeren in Sierra Leone. We bouwen aan
een duurzame waardeketen. Daarmee
hebben boeren een goed inkomen en
versterken we de voedselzekerheid
in het land. Veel boeren verbouwen
rijst op traditionele wijze. Jaarlijks

Sankoh wil hen overtuigen van duurzame teeltmethoden, die een hogere
opbrengst hebben.
MEER WAARDE

Maries kleine akker brengt net genoeg
op om een jaar voedsel te hebben, maar
vanwege haar handicap moet ze hulp

INGEZOOMD

Kinderen helpen mee
met het ‘stampen’ van
voedsel als voorbereiding van de maaltijd

inhuren voor de oogst. Ook verkoopt
ze een deel van de rijst zodat haar
oudste dochter naar school kan.
EO Metterdaad bezocht de rijstboerin. Augustine legt in de uitzending
uit hoe het leven in het dorp zal
verbeteren dankzij een rijstmolen. Als
de boeren de rijst in hun eigen dorp
kunnen verwerken, krijgen ze een veel
hogere prijs. Tegelijk trekt dit boeren
uit omliggende dorpen aan, die van
de diensten van de rijstmolen gebruik
willen maken.

Scan de
QR-code en bekijk
de aflevering
over Marie.
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BEELD | GERARD VAN LEEUWEN
TEKST | HANNAH NEELE

REGIO ONDERNEMER
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‘IEDERE KLANT
IS BELANGRIJK’
In gesprek met Gerard van Leeuwen

Door heel het land zijn groepen
ondernemers betrokken bij het werk
van Woord en Daad. Wie zijn die
ondernemers? Elke editie gaan we in
gesprek met één van de RO-leden.

Gerard van Leeuwen is eigenaar van financieel adviesbureau
de financiële balie en als lid betrokken bij RegioOndernemers
(RO) Ede/Veenendaal (opgericht in 2008, 55 leden). De RO
is betrokken bij het Fair Maizeproject in Burkina Faso. Een
portret van deze regio-ondernemer: ‘Er is meer dan alleen
werk en geld verdienen’.

Wat doet u in het dagelijks leven?
‘Sinds 2009 ben ik eigenaar van de financiële balie,
een adviesbureau voor verzekeringen, hypotheken
en pensioenen. We werken er met elf man, waarvan
de meesten al lang aan het bedrijf verbonden zijn.
Het bedrijf bestaat sinds 2003 en is later door mij
overgenomen. Voor de overname was ik verkoper
van kopieermachines; een heel andere branche. In
2006 ben ik diploma’s gaan halen voor hypotheekadvies en heb mij op die manier weten om te scholen.’
Hoe bent u betrokken geraakt bij de RO?
‘Als ik het mij goed herinner, werd de toenmalige
eigenaar van de financiële balie in 2008 lid van
RO Ede/Veenendaal. Ik werkte daar al en zo zijn
we al vanaf de start betrokken. In 2018 ben ik
een dag minder gaan werken om vrijwilligerswerk
te kunnen doen. Ik deed een belletje naar Woord
en Daad om te vragen naar de mogelijkheden
voor vrijwilligerswerk. Wil je nieuwe RO-leden
gaan werven?, was de vraag. Dat leek me leuk en
dat ben ik een dag in de week gaan doen. Helaas
stond het door corona op een lager pitje, want ik
ga het liefst bij de potentiële nieuwe leden langs.
Een eerste indruk maak je tenslotte maar één keer.
Toch is er in die jaren een mooi aantal nieuwe
leden bijgekomen.’
Wie of wat heeft de meeste invloed gehad op
uw loopbaan?
‘Ik zou bijna zeggen: niemand. Ik wilde altijd al de
verkoop in. Na mijn studie ben ik gewoon maar gaan
solliciteren op buitendienstfuncties. Vrijheid, dat
wilde ik wel. Eenmaal een aantal jaar in de commercie, had ik behoefte aan een nog vrijere job. Via een
kennis kwam ik in aanraking met de financiële balie,

waar ik uiteindelijk eigenaar van werd. Het was
een mooie samenloop van omstandigheden. Maar
eerlijk is eerlijk: vroeger op school droomde ik er

‘Ik zie verschillende
overeenkomsten tussen
mezelf en Petrus’
niet van om hypotheekadviseur te worden. Dat is
zo gelopen.’
Waarvoor mogen uw medewerkers uw kantoor
ieder moment binnenstormen?
‘Als er écht een probleem is, mogen ze mij storen in
een bespreking. Maar iedere klant is belangrijk, dus
als ze successen willen vieren moet dat even wachten. Een uurtje later is de vreugde even groot.’
Kunt u goed vanuit huis werken?
‘Nee. Thuiswerken is geen doen hier met vijf kinderen. Ik heb geen kantoor aan huis. Het liefst ben
ik op de zaak waar alles altijd goed werkt.’
Met welk beroemd persoon uit de geschiedenis
zou u een dag willen doorbrengen?
‘Met Petrus. Die man heeft zoveel meegemaakt.
Zijn geloof kende zwakke momenten, maar hij
kwam altijd weer uit bij Jezus. Ik heb zelf het hart
op de tong en dat herken ik ook in zijn persoon.
Een beetje naïef soms, of je zegt dingen die je anders bedoelt. Ik zie verschillende overeenkomsten
tussen mijzelf en Petrus.’
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BEELD | WOORD EN DAAD

UITGEZOOMD

TEKST | MARLIES MORET

Andre Yanogo
en Julius Onen
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Voedselzekerheid in Afrika:

WERKEN AAN
VRUCHTBARE
OPLOSSINGEN

UITGEZOOMD

De kranten schrijven er al maanden geregeld over: wereldwijd stijgen
de voedselprijzen en met name in Afrika is de voedselzekerheid in
gevaar. Ook vanuit projectlanden van Woord en Daad bereiken deze
berichten ons. Voor Daadkracht gingen we in gesprek met twee collega’s uit Burkina Faso en Oeganda. Wat merken zij van de dreigende
voedselcrisis? En, nog belangrijker: welke oplossingen zien zij voor
een stabielere voedselsituatie in Afrika?

Kunnen jullie je voorstellen voor de
lezers van Daadkracht?
Andre: ‘Ik ben Andre Yanogo, getrouwd, vader van 3 kinderen en ik
werk voor Drops4Crops in Burkina
Faso. In mijn werk houd ik me bezig
met de vraag hoe we zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van het
beschikbare water.’
Julius: ‘Mijn naam is Julius Onen. Ik
ben getrouwd en vader van vier zoons.
Naast mijn werk als country representative voor Oeganda ben ik in deeltijd
pastor. Er is een boodschap die ik aan
mensen moet brengen: we zijn op
weg naar onze eeuwige bestemming.
Het geeft mij vreugde om met een
christelijke organisatie als Woord en
Daad te werken, omdat ik daarbij veel
verbondenheid voel.’
We lezen veel nieuwsberichten over
een aanstaande voedselcrisis. Is
de situatie rond voedsel in Burkina
Faso en Oeganda verslechterd?
Andre: ‘In korte tijd is de beschikbaarheid van voedsel sterk afgenomen,
allereerst door de pandemie en lockdowns. Ook raakten door terroristische aanslagen zo’n 2 miljoen mensen
ontheemd. Daarbij is de voedselpro-

ductie dit jaar laag vanwege een slecht
regenseizoen. Bovendien is de inflatie
torenhoog. Daardoor hebben veel
mensen niet voldoende voedsel.’
Julius: ‘Tijdens de lockdowns konden
boeren hun oogst vaak niet transporteren en dus ook niet laten verwerken.
Dat zorgde al voor een forse achterstand. Ook vangen we in Oeganda
momenteel 1,5 miljoen vluchtelingen
op. In bepaalde gebieden zorgt dat
letterlijk voor een kaalslag, omdat al
die mensen hout nodig hebben om op
te koken. De laatste jaren zie ik ook dat
klimaatverandering een steeds groter

‘Het is heel belangrijk de productie
te verhogen’

probleem wordt. De regenseizoenen
worden steeds onvoorspelbaarder.
Voor boeren is het dus lastig te bepalen
welke gewassen ze kunnen planten.

Het is heel belangrijk om de productie
te verhogen, alleen is dat voor de meeste boeren moeilijk.’
DISBALANSEN IN HET ECOSYSTEEM

‘Wil je de productiviteit per hectare
verhogen, dan is daar investering voor
nodig,’ vervolgt Julius. ‘De meeste
mensen verbouwen voedsel voor eigen
consumptie. De veranderende weersomstandigheden raken hen het hardst.
Daarbij gaan allerlei andere problemen
spelen. Omdat hun landbouwgrond
niet meer zo productief is, verplaatsen zij hun akker. Dat veroorzaakt
disbalansen in het ecosysteem. Ook
worden mensen ziek door het gebruik
van bestrijdingsmiddelen. Veel boeren
op het platteland weten niets van
klimaatverandering. Zij denken dat zij
de goden ongunstig hebben gestemd,
waardoor er minder regen valt.’
Andre, hoe is dat in Burkina
Faso? Hoe werken jullie aan het
opbouwen van kennis?
Andre: ‘Veel van wat Julius noemt,
speelt ook in Burkina Faso. Met onze
projecten werken we aan kennis en
aan oplossingen waarmee mensen
niet afhankelijk zijn van het directe
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De meeste mensen in
Afrika verbouwen voedsel, zoals maïs, voor
eigen consumptie

regenwater, maar ook kunnen werken
met opgeslagen water. Dat doen we
bijvoorbeeld door gebruik te maken
van pompen en apparatuur voor irrigatie. Daarmee kunnen boeren, met een
goed regenseizoen, twee keer oogsten
in het droge seizoen. Is de regenval zoals in het afgelopen jaar onvoldoende,
dan is er ook niet genoeg opgeslagen
water en daalt de productiviteit. Dus
ook met deze kennis en voorzieningen
blijft er een mate van onzekerheid.’
Wat zijn jullie verwachtingen voor
de komende tijd?
Julius: ‘Ik wil geen doemdenker zijn,
maar als er niets gebeurt, verslechtert
de situatie snel. Er is inzet nodig van
goededoelenorganisaties, overheden,
donoren en andere partijen om mensen
weerbaarder te maken. Een wondermiddel bestaat niet; we hebben wel

‘Een bedrijfsmatige
aanpak werkt heel
goed in kwetsbare
contexten’

een andere focus nodig. We moeten
praktisch zijn in onze benadering. Bijvoorbeeld door ons te realiseren hoe
urgent de aanplant van bomen is. Snel-
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groeiende bomen, vanwege de houtkap
– de behoefte aan hout om op te koken
gaat niet snel veranderen. En daarnaast
te zorgen voor high value bomen die
voor inkomen kunnen zorgen, een voedingsbron zijn én klimaatverandering
helpen tegengaan.’
BEDRIJFSMATIGE AANPAK

Andre: ‘We hebben bomen nodig die
blijven staan: die niet worden gekapt,
niet door de geiten worden kaal gegeten. Gewasdiversificatie is een sleutel
tot verandering. Naast sneller groeiende gewassen als mais, waar zij jaarlijks
hun inkomsten uit halen, kunnen boeren bomen planten waarvan ze na een
aantal jaren kunnen oogsten. Mensen
die hun inkomen uit de bomen halen,
voelen zich er verantwoordelijk voor.
De ervaring leert dat de combinatie
tussen ontwikkelingsprojecten en het
bedrijfsleven hierbij heel goed werkt,
óók in kwetsbare contexten. Bijvoorbeeld rond de verwerking van cashews
en mango’s, zoals we dat in verschil-

lende Afrikaanse landen al doen. De
bedrijfsmatige aanpak is ook heel goed
in te zetten tegen klimaatverandering.
Zelfs in zeer afgelegen gebieden waar
bijna niets groeit is deze aanpak, met
de juiste technieken, effectief.’
Julius: ‘Het veranderende weer heeft
ook invloed op het bijenhouden, één
van de projecten in Oeganda. Groeien
de gewassen niet, dan zijn er geen
bloemen en is de honingopbrengst
ook laag. In het project van Woord
en Daad planten we daarom samen
met de boeren macadamiabomen en
cashewbomen. Deze bomen zijn goed
voor de bijen en zorgen voor stabiliteit
in het ecosysteem. Zo kunnen we
zoeken naar oplossingen die meerdere
problemen tegelijk aanpakken.’
Lees meer over Drops4Crops
(Burkina Faso) en Busy Bees
(Oeganda):
woordendaad.nl/busybees
woordendaad.nl/drops4crops

IN BEELD
‘Ik wil bijdragen
aan de ontwikkeling
van ons dorp’
Patrick Mbailasem

M

et een brede lach verwelkomt Patrick Mbailasem
(31 jaar) ons op zijn akker.
Twee jongeren helpen hem op het
veld. Dankzij de waterput staan de
gewassen er groen en fris bij.

Patrick is lid van een boerengroep in
Karkay, Tsjaad. De jonge ondernemer
is vicevoorzitter van de groep. AgriJob
Booster Tsjaad steunt boerengroepen
om te groeien. Zo ontstaan er arbeidsplaatsen. Patrick: ‘Het is mijn wens om

met mijn inkomen bij te dragen aan de
ontwikkeling van ons dorp.’
Meer weten over
AgriJob Booster Tsjaad?
woordendaad.nl/ajbtsjaad
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BEELD | AART UITTENBOGAARD / EO METTERDAAD
TEKST | MARLIES MORET

BETROKKENHEID

Nieuwe voorzitter Adviesgroep Bedrijven:

‘NIET MEER ALLEEN
MET MIJN EUROPESE
BRIL KIJKEN’
Als één van de eerste leden van het BusinessPlatform is Aart Uittenbogaard
uit Ederveen geen nieuw gezicht bij Woord en Daad. Recent werd hij voorzitter van de Adviesgroep Bedrijven. Een gesprek met Uittenbogaard in het
mooie familiebedrijf waar hij werkt: ‘Kennis van ondernemers kan Woord en
Daad behoeden voor bananenschillen.’

‘I

k ben geboren en getogen in
de Alblasserwaard, waar Woord
en Daad me met de paplepel
is ingegoten,’ vertelt Uittenbogaard.
‘Beroepsmatig volg ik al decennia
de goederenstromen van agrarische
grondstoffen, als trader en marktanalist. Sinds 31 jaar werk ik bij E.J. Bos
Diervoeding, waar ik ben doorgegroeid
naar directeur/medeaandeelhouder.
We produceren voeders voor de
“grote landbouwhuisdieren”, zoals wij
ze noemen, in de Nederlandse markt
en de grensstreken.’
Er wordt veel gesproken over een
dreigende voedselcrisis. Bemerkt
u uitdagingen bij de inkoop van
grondstoffen?
‘De prijzen stegen eind vorig jaar al
fors. Een groot deel van de voedselcrisis wordt bepaald door de energieprijsstijging: die component is verdriedubbeld. Daarnaast is er schaarste op de
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vrachtenmarkt over land en zee en zijn
uurtarieven voor arbeid steeds hoger.
Bij de uitbraak van de oorlog in Oekraïne ging de vraag om beschikbaarheid
een rol spelen en als die vraag speelt,
spelen prijzen geen rol. Die stegen in
die weken met 30 tot 40 procent. Maar
ik merk dat we nu over het hoogtepunt
heen zijn.’

goedkoop zijn naar waar ze duur zijn.
Het verplaatsen ervan is goedkoop als
het over heel grote volumes gaat. In
de landen waar Woord en Daad werkt
is dat natuurlijk heel anders. Ook daar
zijn de prijzen flink hoger door covid,
klimaatverandering en de energieprijzen. Steeds meer leidt dat tot regionale
schaarstes.’

EXPORTEREN VAN GRONDSTOFFEN

Wat zijn uw verwachtingen voor de
komende tijd?
‘Veel is afhankelijk van het weer op
het noordelijk halfrond. Krijgen we
droge warme weken waardoor de
hectareopbrengsten dalen, dan begint
het volgend jaar weer spannend met
kleine voorraden. Daar komt bij dat
er door klimaatverandering gebieden
zijn met een forse productiedaling.
Qua biodiversiteit hebben we met z’n
allen natuurlijk behoorlijk wat laten
liggen en de vraag groeit wereldwijd
sneller dan de productie. Ik zie het als

‘Wat je in dit vak ziet, is dat handelsstromen zich sowieso continu
verleggen. Eerst kochten wij bijvoorbeeld veel uit Zuid-Amerikaanse
landen in. Nu komen onze granen en
mais voornamelijk uit Europese landen.
Ook verwerken we inmiddels veel
bijproducten van de voedingsmiddelenindustrie – zo’n 50 procent van onze
voeders zijn circulaire producten. Die
komen van dichtbij, wat een voordeel
is. Grondstoffenhandel is in feite het
exporteren van daar waar grondstoffen

Isatu uit Sierra Leone verbouwt rijst
voor eigen consumptie én verkoop.
Uittenbogaard adviseerde voor
rijstprojecten in dit land

Aart Uittenbogaard

een taak voor Woord en Daad om dit
zo goed mogelijk te helpen opvangen
op die plekken die er veel hinder van
ondervinden.’
Waarom vindt u het als
ondernemer belangrijk om
betrokken te zijn bij ontwikkelings
samenwerking?
‘Ik las bij Spurgeon: “God heeft armen
en rijken geschapen; rijken om te
beproeven of ze weldadigheid kunnen
bewijzen”, zie ook 1 Timotheüs 6
vers 18 en 19. Dat zegt mij veel. Als
je steeds weer ervaart dat God je
dagelijks werk zegent, zoals het tijdig
kunnen anticiperen op veranderingen
in de grondstoffenmarkten, is dat
positief voor ons bedrijf. Dan vind ik
het ook bijbels om te delen.’
VERRIJKING

‘Met Woord en Daad heb ik agrarische
projecten bezocht in Nicaragua en Sier-

ra Leone, met name om er te adviseren.
In Sierra Leone, een zwaar importerend land, ligt onvoorstelbaar veel land
braak. Dus je zou qua rijstteelt flink meters moeten kunnen maken. Maar vaak
ontbreekt het aan technologie. Met
bijvoorbeeld een werktuigencoöperatie zijn boeren in staat hun middelen en
kennis te delen. Zo is er veel mogelijk
– delen maakt rijk, zoals jullie het bij

‘Steeds vaker leiden
de hoge prijzen tot
regionale schaarstes’
Woord en Daad vaak zeggen. Ik ervoer
het als een verrijking voor mezelf dat ik
door deze reizen niet meer alleen met
een Europese bril kijk. Overigens vind

ik de Business Meetings van Woord en
Daad ook altijd een toevoeging voor
mezelf als ondernemer in Nederland:
op die bijeenkomsten heb ik echt mooie
contacten opgedaan.’
U bent sinds dit jaar voorzitter
van de adviesgroep Bedrijven.
Kunt u iets meer zeggen over uw
betrokkenheid hierbij?
‘Met de adviesgroep hebben we
een goed instrument om Woord en
Daad vanuit ondernemersoogpunt te
behoeden voor bananenschillen en
waar nieuwe ideeën worden geboren.
Recent hebben we de adviesgroep wat
anders ingericht, waardoor we de kans
hebben op sommige terreinen verder
in te zoomen. Het vraagt veel van
Woord en Daad om in een specifieke
buitenlandse omgeving steeds weer
een zo goed mogelijk plan te hebben.
Daar kan de kennis van ondernemers
zeker bij helpen.’
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IN HET KORT
Mais en Soja:
win-win-win?

Nieuw project:
Fonio in Tsjaad
Steun sportende
ondernemers
Meer dan 10 teams van bedrijven
nemen D.V. 1 oktober deel aan Sport
for Others 2022. Dit jaar vindt ons
sportieve sponsor-evenement plaats
in het prachtige, glooiende Limburg.
Wandelen, hardlopen, fietsen: het
kan allemaal. Er zijn weer mooie
parcoursen uitgezet, en vanwege de
heuvels biedt het genoeg uitdaging
voor allerlei soorten sporters. Help de
teams om hun streefbedrag te halen
en draag bij aan schoon drinkwater in
Shalla!
Meer informatie:
sportforothers.com
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Op het platteland in Tsjaad is
fonio geen luxeproduct, maar
basisvoedsel. Woord en Daad wil,
samen met partners, boerinnen
ondersteunen. Door training
vergroten zij hun opbrengst en stimuleren we klimaatweerbaarheid.
Ook draagt fonio bij aan de voedselzekerheid van de bevolking.
Het project is in ontwikkeling. We
zijn in gesprek met partners in
Tsjaad en we zoeken Nederlandse
partners die willen investeren in
het project.
Interesse in dit project?
Mail: a.bulk@woordendaad.nl

Mais en soja, levert die combinatie
winst op voor de boer? In Burkina
Faso onderzoeken we die vraag
op drie demovelden. Dat doen we
samen met een lokaal onderzoeksinstituut. We onderzoeken onder
andere of de combinatie van deze
twee gewassen op hetzelfde perceel
de opbrengst van beide gewassen
stimuleert. Als de resultaten positief
zijn, gebruiken we die nieuwe kennis
om de maisboeren in Burkina Faso
te ondersteunen. Met Fair Maize
ondersteunen we maisboeren om
hun opbrengst te optimaliseren.
Meer over dit onderzoek:
woordendaad.nl/onderzoek-
verduurzaming-maisteelt-inburkina-faso

WOORD IN PRAKTIJK

TEKST | RUDOLF MULDERIJ

BEELD | SAMUEL NIRMAL

WOORD IN PRAKTIJK

‘ZONDER CHRISTUS
BEN IK NIETS EN
KAN IK NIETS’

‘W

ees geduldig en volhard in het
gebed. Laat je licht schijnen en
Gods liefde door je heen stromen,
waar Hij je ook gesteld heeft,’ bemoedigt Samuel
Nirmal christenen in Nederland. Zelf woont
hij in India, waar hij zijn geloof uitdraagt in een
context die steeds intoleranter wordt.
Samuel is betrokken bij twee projecten van
Woord en Daad in Azië. ‘De eerste is Job
Booster Filipijnen, dat net als alle Job Booster-projecten werkt aan duurzaam en waardig
werk voor kwetsbare jongeren. De tweede is
een project in India waarbij we werken aan een
duurzame waardeketen voor sojaboeren. Door
de sojaboeren direct te koppelen aan een producent van tempeh, krijgen zij een goede prijs voor
hun oogst.’
LIEFDE VAN CHRISTUS VERSPREIDEN

Sinds enkele jaren neemt in India de intolerantie
naar christenen toe. Extremistische hindoes
beweren dat alleen een hindoe een echte Indiër
kan zijn. Soms gebruiken ze geweld. ‘Ik zie de
religieuze harmonie in ons land verslechteren.
De christenvervolging zal naar verwachting toenemen in de komende jaren, tenzij God ingrijpt.’
In die context probeert Samuel in zijn dagelijkse
leven het Woord te delen met de mensen die hij
ontmoet. ‘Ik probeer, met Gods hulp, de liefde

van Christus te verspreiden in alles wat ik denk,
zeg en doe. Ik geloof dat iedereen die ik ontmoet
door God op mijn pad gezonden is met een
bedoeling.’

Samuel Nirmal
Project Expert
Woord en Daad

KRACHT IN HET WOORD

Hij put kracht, hoop en troost uit het Woord.
‘Het staat buiten kijf dat de vier Evangeliën een
centrale rol spelen in mijn geloofsleven, maar ik
vind het lastig om één gedeelte of geschiedenis
aan te wijzen die meer voor mij betekent dat
een ander. Ik leer graag van de verschillende
karakters in de Bijbel.’
Samuel legt de Bijbel vaak naast ontwikkelingen
of gebeurtenissen in de samenleving of zijn
eigen leven. ‘Als we lijden of zelfs tegenslag
ervaren vanwege ons geloof, put ik kracht uit
de geschiedenissen van de eerste christenen
in Handelingen. Als ik mensen ontmoet die het
Evangelie bestrijden, vind ik hoop in het leven
van Paulus. Ik bid tot God die Saulus veranderde
in Paulus om ook deze harde mensen in een
Paulus te veranderen. Als ik geduld nodig heb of
er verleidingen zijn, lees ik graag de geschiedenis
van Jozef nog eens.’
‘Mijn christelijke identiteit betekent veel voor me.
Niet om wat ik als christen heb gedaan of doe,
maar om wat Christus heeft gedaan voor mij!
Zonder Christus ben ik niets en kan ik niets.’
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‘Tijdens de trainingen
leerden we om rijst
in rijen te zaaien met
2 tot 4 zaden per kuil’

COLOFON

Nafissa Moustapha
Ibrahima, Rijstboerin
in Benin
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