
VOEL JE VERBONDEN

Nr. 3 JAARGANG 49
SEPTEMBER 2022

Jonge 
ondernemers 

in Tsjaad

#WAARDIGWERK

WUBALEM: 

‘Ik heb nu een 
goede baan’

Professionaliteit 
en bezieling

 Waardig werk en 

een eerlijk salaris 



2 

INHOUD

13

   WERELD
4  Waardig werk en een eerlijk salaris

   DELEN
8  Waardig werk in Sri Lanka én Nederland
10  ‘Klein beginnen en daarna uitbreiden’
11  Werkgelegenheid in Oeganda: kansen genoeg
12  Prikbord 
13   ‘Jongeren mogen geloven dat hun ambacht  

waardevol is’

   VER WEG
16  Dubbelinterview: HRM'ers in Colombia en Nederland

   DICHTBIJ
18   Woord en Daad-winkel Krimpenerwaard is er voor 

iedereen

ʻMijn werk draagt bij aan een 
betere toekomst voor kinderen 

en jongeren. Dat is voor mij 
van onschatbare waarde.’

 
- Olga Lucia Marin Rojas van partner organisatie 

Conviventia in Colombia
> Pagina 16

10

Wilt u meer weten over het werk van Woord en Daad?  
Kijk dan op www.woordendaad.nl

Volg ons op social media: 

4

18



WERELDDELEN / SEPTEMBER 2022

3

> WOORD
DOOR DS. J. VAN LANGEVELDE, ZIERIKZEE

Arbeidsmoraal
‘En ziet, Boaz kwam van Bethlehem, en zeide 
tot de maaiers: De HEERE zij met ulieden!  
En zij zeiden tot hem: De HEERE zegene u!’
RUTH 2 VERS 4

Als christen je werk doen betekent niet dat je de hele dag 
loopt te evangeliseren. Nee, het stempelt je houding, je 
manier van omgaan met mensen en je werk. En dat zit ‘m 
vaak in kleine dingen.
Voor boer Boaz begint dat al bij de begroeting van zijn 
medewerkers. Als hij op het veld komt waar zijn mensen 
druk bezig zijn de oogst binnen te halen, zegt hij tegen hen: 
‘De HEERE zij met jullie’. De werkgever wenst zijn personeel 
Gods zegen toe. 
Nu is zoiets zéggen als je elkaar ontmoet nog niet zo moei-
lijk. Belangrijker is het of je die vrome wens ook vertaalt 
in de manier waarop je je werk doet. Als werkgever en 
werknemer.
Ik las ergens dat de eerste christelijke werkgeversorganisatie 
in ons land (opgericht in 1892) de naam ‘Boaz’ droeg. Boaz 
laat zien waarom arbeiders boffen met zo’n werkgever. 

We lezen dat Boaz aan de voorman vraagt wie die jonge 
vrouw is die hij daar achter de maaiers aren ziet rapen. Boaz 
kent zijn personeel en het valt hem dus op dat er iemand 
bij hem aan het werk is die hij nog niet eerder heeft gezien. 
Ook dat siert de baas: oog hebben voor je mensen en op-
rechte belangstelling tonen. Attent zijn als de situatie anders 
is dan gebruikelijk. 
Maar ook omgekeerd mag je je als werknemer laten zien. 
Ruth maakte indruk op de voorman. Als zijn baas naar haar 
vraagt kan hij daarom heel positief over haar zijn. Ruth liep 
de kantjes er niet vanaf, maar was een hardwerkende vrouw.
Dat is in een mens te prijzen. Dat je je serieus inzet voor je 
werk. Dat je trouw en betrouwbaar bent. Mensen willen op 
je kunnen rekenen.
Laat de werkgever goed zijn voor zijn mensen. Maar mag 
hij dan ook werknemers hebben met de arbeidsmoraal van 
Ruth? 

› VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

De ander zien
Op het moment dat ik dit schrijf, verblijf ik in Burkina 
Faso. Het land waar in de laatste jaren de uitdagingen 
groot zijn geworden. Het geweld in de rurale gebieden 
doet veel mensen vluchten.  
Vooral kinderen vluchten naar de stad, op zoek naar werk. 
Helaas wacht daar niet altijd een liefdevolle opvang. De 
uitbuiting van kinderen is alleen maar verergerd.  
 
En dat is juist de reden waarom ik hier ben met AFAS 
Foundation. Samen bouwen we met een mooie 
groep lokale partnerorganisaties aan een grootschalig 
programma om uitbuiting tegen te gaan. 
We willen de problematiek echt begrijpen en zoeken 
daarom met elkaar naar de grondoorzaak van uitbuiting. 
Hoe meer we ons er in verdiepen, hoe meer vragen er 
komen. 
We ontmoeten jonge meisjes die vanaf het platteland op 
zoek zijn naar een baan als huishoudelijke hulp. Om geld 
te verdienen voor de familie. Ze vertellen hun verhaal 
en houden hun ogen niet droog. Ze komen in de stad en 
verwachten een mooie plek waar ze hun werk kunnen 
uitvoeren. De verhalen die we horen zijn schrijnend: 
mishandeling door de vrouw des huizes, verkrachting in 
de omgeving van het huis of zelfs in het huis.  
Traumatische ervaringen die hun leven tekenen. Het raakt 
ons en houdt ons bezig. 
 
Dan ontmoeten we Sakinatou. Ooit kwam ze ook zo 
naar de stad, maar de moeilijke situaties hebben haar 
sterk gemaakt. Ze vangt op dit moment meisjes op die 
in de hoofdstad aankomen. Ze wijst hen op de rechten 
die ze hebben als werknemer. Ze moedigt de meisjes 
aan daadkrachtig hun plek in te nemen. Ze laat zien hoe 
je respect kunt afdwingen en niet zomaar alles hoeft te 
laten gebeuren.
Ze leert mij: waardig werk hoeft niet per definitie een 
mooie kantoorbaan te zijn bij de overheid. Waardigheid 
zit in de manier waarop men naar je kijkt, hoe men jou 
behandelt. 
Ik hoor uit de mond van de tienermeisjes hoe belangrijk 
het is dat de ander jou ziet staan. 
Zoals God ons heeft bedoeld: unieke mensen die 
geschapen zijn om God lief te hebben en iedereen die op 
ons pad komt!

r.molenaar@woordendaad.nl

 ‘Als christen je werk doen 
stempelt je houding, je manier van     
omgaan met mensen en je werk.’            
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Goed werkgeverschap is niet overal ter wereld even vanzelfsprekend. In veel projectlanden 
van Woord en Daad heeft schaarste grote invloed op de situatie waarin mensen werken. 
Niet zelden leidt dat tot uitbuiting of illegale migratie, zoals in Ethiopië voor veel jongeren 
de realiteit is. Met ons Werk- en opleidingsprogramma komt er nieuw perspectief voor 
werknemers én werkgevers: ‘Door de training begon ik weer in mezelf te geloven.’

TEKST: JACOLINE DE KRUIJF-PAUL, EINDREDACTEUR EN ERIKA LEVERING, COMMUNICATIEMEDEWERKER
BEELD: MARTHA TADESSE EN WOORD EN DAAD
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WAARDIG WERK EN 
EEN EERLIJK SALARIS

‘Ik was de oudste thuis en ben een paar jaar naar 
de basisschool geweest’, vertelt Wubalem. ‘Maar 
door gebrek aan schoolmaterialen moest ik stop-
pen met school. Ik ging bij een mevrouw uit de 
buurt werken als huishoudelijke hulp, om geld te 
verdienen voor mijn familie. Maar zij behandelde 
mij niet zo goed als mij beloofd was. Ik ben toen 

naar een andere familie gegaan om als huishou-
delijke hulp te werken. Helaas was het salaris niet 
genoeg om mijn familie te onderhouden, daarom 
besloot ik weer weg te gaan. Ik ben koffie en thee 
gaan verkopen op straat. Maar ook van dat salaris 
konden we niet leven.’

Wubalem.

VOOR JONGEREN MET VAKKENNIS IN ETHIOPIË
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Een soortgelijk verhaal vertelt ook Konjit. Zij moest 
al op jonge leeftijd als kindslaaf werken. ‘Tot groep 8  
heb ik bij mijn tante gewoond om huishoudelijk 
werk te doen en voor haar kinderen te zorgen. 
Daarna ben ik koffie gaan verkopen op straat.’ 
Kindslavernij komt veel voor in Ethiopië. Uit een 
onderzoek van 2015 blijkt dat 50 procent van de 
kinderen in Ethiopië kinderarbeid verricht. Deze 
kinderen worden uitgebuit door een combinatie van 
factoren. Een groot deel van deze kinderen verricht 
gevaarlijk werk. Dat heeft een negatieve invloed op 
hun gezondheid, onderwijs en welzijn.

ILLEGALE MIGRATIE
Dawit, een jonge man uit Ethiopië, zocht na het 
afronden van de basisschool een baan in de hoofd-
stad Addis Abeba. Omdat het hem niet lukte om 
werk te vinden, maakte hij plannen om via illegale 
migratie via Kenia naar Zuid-Afrika te gaan. ‘Na 
een lange reis van twee maanden kwam ik aan in 
Mozambique. Ik werd gearresteerd en 15 dagen 
gevangen gezet. Daarna ben ik teruggestuurd naar 
Addis Abeba. Ik was erg gefrustreerd en depressief, 
omdat al mijn plannen waren mislukt. Bovendien 
heb ik tijdens die reis veel nare dingen meegemaakt. 

Ik maakte plannen om op een andere manier in 
Zuid-Afrika te komen.’

SOCIALE VAARDIGHEDEN 
Maar toen hoorden de jongeren, via klanten of 
een advertentie, van het EYE-project. Wubalem 
volgde de Hotelvakopleiding, Konjit startte met een 
opleiding tot kledingmaker en Dawit had interesse 
in de opleiding voor elektricien. Bij deze opleidingen 
leren de studenten niet alleen een vak. Een belang-
rijk onderdeel van de opleiding is de zogenaamde 
life skills training. Tijdens deze training leren de 
jongeren onder andere communicatieve vaardighe-
den, samenwerken, feedback geven en zelfvertrou-

wen. ‘Het trainen van communicatieve en sociale 
vaardigheden is onmisbaar,’ zegt Marinus Lindhoud, 
projectleider Werk en Opleiding bij Woord en Daad. 
‘Het zijn vaardigheden die zij later in hun baan kun-

‘ Tijdens mijn reis maakte ik 
veel nare dingen mee.’ 

Dawit.

WERELDDELEN / SEPTEMBER 2022
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nen inzetten. De jongeren waarderen deze training 
enorm.’ Dat geeft Dawit ook aan: ‘Ik begon steeds 
meer in mezelf te geloven en ik ben met andere 
jongeren gaan praten om ze ervan te weerhouden 
illegaal het land te verlaten.’

EEN BAAN!
Na het afronden van hun vakopleiding vonden 
Wubalem, Konjit en Dawit vrijwel direct een baan. 
Wubalem kreeg een baan in een restaurant: ‘Een 
restaurant huurde mij in en ik kreeg een salaris 
waarmee ik de huur van mijn huis en overige kosten 
kon betalen. Inmiddels ben ik hoofd in de keuken 
en krijg ik een goed salaris. In de toekomst wil ik 
mijn eigen restaurant openen en mijn jongere broer 
en zus helpen.’ Konjit trad in dienst bij een klein 
kledingbedrijf in de buurt. Ze verdiende er niet veel. 
‘Toen ik mijn salaris vergeleek met 
het inkomen van mijn werkgever, 
besloot ik voor mezelf te begin-
nen. Ik huurde een machine 
en begon mijn eigen zaak. 
Later slaagde ik erin mijn 
eigen machine te kopen 
met behulp van een start-

kapitaal (zie kader, red.). Mijn plan is om hard te 
werken en mijn zussen en broers te helpen.’

Ook Dawit vond een baan. ‘Ik sloot me aan bij een 
aannemer en doe als onderaannemer veel klussen. 
Ik heb zelfs zeven mensen in dienst.’ Zijn droom is 
om zelfstandig aannemer te worden en zijn werk-
plaats uit te breiden. 

BAANGARANTIE EN EEN GOED SALARIS
Dat Wubalem, Konjit en Dawit na het afronden van 
hun vakopleiding van het EYE-project direct een 
baan vonden, is geen uitzondering. ‘Werkgevers 
zien meerwaarde in de vakscholen en scholieren 
kunnen gelijk aan de slag na hun opleiding, want 
de opleidingen sluiten naadloos aan op de arbeids-
markt,’ zegt Marinus Lindhoud, projectleider van het 

EYE-project. ‘Daarnaast weten werkgevers dat 
wanneer ze een jongere van de vakschool 

aannemen, ze er een goede werknemer 
bij hebben. En studenten weten dat 

wanneer ze een vakschoolopleiding 
doen, ze baangarantie en een goed 
salaris krijgen.’

Konjit.

Marinus Lindhoud, projectleider 
Werk en Opleiding.



UITBOUWEN VAN HET PROJECT
Het project loopt goed, maar we willen het uitbrei-
den om zoveel mogelijk jongeren in Ethiopië een 
nieuw perspectief te geven. ‘We zitten nu in een 
tussenjaar en kijken hoe we dit project een goed 
vervolg kunnen geven. Samen met onze partneror-
ganisatie Hope Enterprises in Ethiopië hebben we 
marktonderzoek gedaan,’ vertelt Marinus Lindhoud. 
‘Welke ketens zitten hier, en welke partijen hebben 
we nodig om te kunnen groeien zodat we toekomst-
bestendig worden? We zitten met een zestal partijen 

om de tafel, waaronder het Ministerie van Werkgele-
genheid, om te kijken hoe we verder kunnen uitbou-
wen. Onze droom is dat zoveel mogelijk Ethiopische 
jongeren waardig werk krijgen met een goed salaris. 
Zodat ze hun eigen gezin kunnen voorzien van alle 
basisbehoeften, en migratie of uitbuiting niet meer 
aan de orde zijn.’

WERELDDELEN / SEPTEMBER 2022
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aan op de arbeidsmarkt.’ 
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Meer weten over dit project? 
Kijk op woordendaad.nl/EYE

LEESTIP: Lees ook de column 
van collega Sander Verduijn over 
de zoektocht van jongeren naar 
waardig werk in Zuid-Amerika: 
woordendaad.nl/column-stoplicht

Een werkplaats in de 
vakschool in Dessie Ethiopie.

EYE-PROJECT:

Employable Youth 
Ethiopia
Elk jaar ronden zo’n 2 miljoen Ethiopische 
jongeren hun opleiding af. Vanwege de onrust in 
het land, beperkte toegang tot de arbeidsmarkt 
en lage lonen vindt slechts een zeer beperkt deel 
een baan. Daarom maken heel veel jongeren de 
keuze om te vertrekken. Ze verlaten hun land 
en jagen elders hun dromen na. Dat kan anders, 
want in Ethiopië zijn kansen genoeg. Met dit 
project richten we ons op deze jongeren. Via 
vakopleidingen en arbeidsbemiddeling geven we 
hun perspectief in Ethiopië, middels een pas-
sende baan en een eerlijk salaris. We zijn blij dat 
Stichting de Pagter Fonds heeft bijgedragen aan 
dit project. 

Eigen bedrijf beginnen 
met startkapitaal
Veel jongeren in Ethiopië hebben de ambitie om 
een eigen bedrijf starten. Hiervoor hebben ze 
een lening van een bank of microfinancierings-
instituut nodig, maar die is niet zo makkelijk te 
verkrijgen. Vaak wordt er een onderpand ge-
vraagd en de rente kan oplopen tot meer dan 22 
procent. Om het mogelijk te maken dat jongeren 
toch hun ambitie waarmaken, ontvangen ze een 
startkapitaal van het EYE-project. Het geld dat 
ze verdienen wordt weer geïnvesteerd in hun 
bedrijf.

http://www.woordendaad.nl/EYE/
https://www.woordendaad.nl/column-stoplicht/
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Waardig werk in Sri 
Lanka én Nederland

Werk geeft voldoening, maar niet voor iedereen liggen de banen voor het oprapen. Op Sri 
Lanka is het voor veel jongeren bijvoorbeeld moeilijk om werk te vinden. Woord en Daad zet 
zich voor deze mensen in. Ver weg, met onze lokale Job Booster-projecten. Maar ook dichtbij, 
bijvoorbeeld in de kringloopwinkel, waar dagelijks honderden mensen hun talenten vrijwillig 
inzetten voor een ander.

DELEN
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SRI LANKA
Duizenden jongeren op Sri Lanka dragen de littekens van de 
burgeroorlog. De algemene cijfers over Sri Lanka schet-
sen een redelijk beeld, maar achter die gemiddelden gaan 
verhalen over schrijnende armoede schuil. Op het platteland 
leven veel mensen in armoede. Vrouwen en mensen met een 
beperking kunnen nauwelijks een baan vinden. 

Met Job Booster willen we de komende jaren ruim 3.000 
jongeren ondersteunen naar een waardig inkomen in de 
bouw, zuivelsector of het toerisme. 

Samen met partnerorganisatie YGRO ondersteunen we 
jongeren met vaktraining en begeleiden we hen naar werk of 
bij het starten van een onderneming.

NEDERLAND
In Nederland zetten dagelijks duizenden vrijwilligers hun ta-
lenten in, onder andere in de kringloopwinkels van Woord en 
Daad. In sommige kringloopwinkels is er extra aandacht voor 
mensen met een beperking, zoals die in Krimpenerwaard. 
Vrijwilliger Willemieke begeleidt een aantal vrijwilligers met 

een beperking: ‘In het bedrijfsleven 
vinden ze vaak geen aansluiting. 
Maar hier zie je ze opbloeien; dat is 
zo mooi.’

Kringloopwinkel 
Krimpenerwaard zet zich in voor Job Booster Sri 
Lanka. Lees meer over 
deze winkel op pagina 18.

DRAAG BIJ AAN HET 
WERK VAN WOORD 
EN DAAD

woordendaad.nl/
jobbooster/srilanka

IBAN NL64 RABO 
0385 4870 88

o.v.v. Job Booster Sri Lanka

* De Tikkie QR kan gescand worden met een camera, met een speciale (algemene) QR 
scanner-app of met de Tikkie app. De Tikkie QR kan niet gescand worden met een 
bankenapp.

Maak een gift over of geef iets van 
uw tijd en talenten. 

Vrijwilliger worden? 
www.woordendaadwinkels.nl

https://www.woordendaad.nl/jobbooster/srilanka
https://www.woordendaad.nl/jobbooster/srilanka
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Met Job Booster werken we, samen 
met de lokale partnerorganisaties Sajed 
en GenABCD, aan werkgelegenheid in 
Tsjaad. Tijdens bijeenkomsten worden 
jongeren uitgedaagd om hun plannen 
te pitchen, waarna de beste plannen 
worden geselecteerd. Ook voor Honoré 
begon het zo; zijn businessplan was 
overtuigend. Na de ondernemerstrai-
ning, die hij volgde in 2019, opende hij 
een werkplaats met één naaimachine. 
Inmiddels heeft hij er drie. Ook heeft hij 
één medewerker in dienst en traint hij 
twee jongeren. 

PLANNEN VOOR UITBREIDING
‘Job Booster heeft ons geholpen om het 
niveau te bereiken waar we nu staan,’ 
vertelt hij. ‘Ook financieel zijn we ge-

steund, waardoor we een voorraad stof-
fen konden aanleggen. Dat motiveerde 
ons om nog een werkplaats te openen. 

Ik heb mijn bedrijf nu vier jaar en heb 
zeker plannen om verder uit te breiden. 
Ik zou graag een atelier openen waar ik 
meer jongeren het vak kan leren en kan 
opleiden tot ondernemer.’
Zijn trainees betalen Honoré voor de 
training. Na de training door Honoré 
kunnen deze jongeren zelf een onder-
neming starten. ‘Een ondernemer met 
plannen heeft niet veel geld nodig om 
zijn doelen te bereiken,’ zegt Honoré. ‘Je 
kunt klein beginnen en daarna uitbrei-
den. Wat wij ontvangen, motiveert ons 
om nog verder te groeien.’

ONDERNEMEN IN TSJAAD:

Veel jongeren in Tsjaad hebben een goede opleiding gevolgd, maar werk is er 
nauwelijks. Ondernemen is daarom voor veel jongeren de enige optie. Maar bij 
velen van hen was ondernemen geen onderdeel van hun opleiding. Job Booster 
Chad helpt deze jongeren op weg met onder andere aanvullende training. Stylist 
en kleermaker Honoré Der (25) begon in 2019 als ondernemer en wil nu andere 
jongeren de kans geven het vak van hem te leren. 

TEKST: MARLIES MORET - VERWOERD, HOOFDREDACTEUR

‘Wat wij ontvangen, 
motiveert ons om nog 

verder te groeien.’ 

‘KLEIN BEGINNEN EN 
DAARNA UITBREIDEN’
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› IMPRESSIE
DOOR JULIUS ONEN

Werkgelegenheid in 
Oeganda: kansen genoeg
In Karamoja, in het uiterste noordoosten van Oeganda, werkt Woord en 
Daad aan goed vakonderwijs voor jonge mensen in Oeganda. In dit gebied 
– van Karamoja tot de regio West-Nijl – woedde twintig jaar een burger-
oorlog. Nog altijd zijn de uitdagingen er groter dan elders in het land. Daar 
komt bij dat klimaatverandering dit deel van het land ook onevenredig 
zwaar getroffen heeft.

Oeganda kent een hoge werkloosheid. Meer dan twee derde van de 
Oegandese bevolking is onder de 35 jaar. Van deze jonge mensen heeft 70 
procent (te) weinig of geen werk. Analfabetisme en een gebrek aan prak-
tische, marktgerichte opleidingen zijn hiervoor twee belangrijke oorzaken. 
Veel opleidingen richten zich op het afleveren van grote aantallen studen-
ten, maar houden zich minder bezig met de kwaliteit van de vaardigheden 
die ze deze studenten aangeleerd hebben.

Terwijl er kansen genoeg zijn, want Oeganda heeft een gunstig onderne-
mersklimaat. Oeganda is lid van de Oost-Afrikaanse gemeenschap en ligt 
gunstig ten opzichte van onder meer Rwanda en Zuid-Soedan. Daarnaast 
is het relatief stabiel, kent het een uitstekend klimaat en een gunstig beleid 
voor investeerders. In verschillende sectoren is veel potentieel: eerst en 
vooral in agrarische bedrijfsontwikkeling, maar ook in afvalbeheer, zonne-
energie, ICT en landbouwtechnologie. 

In de praktijk worden veel jonge ondernemers beperkt door de toegang tot 
betaalbaar financieel krediet. Die toegang zou in Oeganda sterk verbeterd 
moeten worden om ondernemerschap én werkgeverschap te stimuleren. 
Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen, die in veel sectoren onderverte-
genwoordigd zijn, omdat zij vaak geen startkapitaal bezitten. Daarnaast zijn 
mogelijkheden voor scholing in de landbouwsector enorm belangrijk. Ook 
zou het mooi zijn als iedere jonge ondernemer een mentor krijgt en onder-
nemingen de kans krijgen om mentorschap en scholing in hun bedrijven 
te integreren. Dit helpt andere jongeren aan stagemogelijkheden, steun en 
coaching bij het ontwikkelen van hun eigen bedrijf. 

Het blijft ontzettend belangrijk dat jongeren met bedrijven starten, 
ze uitbreiden én koesteren. Onderzoek wijst uit dat één suc-
cesvolle onderneming (direct of indirect) minimaal tien banen 
creëert voor andere jongeren. Over kansen gesproken!

De auteur is landenverantwoordelijke voor Oeganda bij Woord en Daad.
Meer informatie over vakonderwijs in Oeganda: www.woordendaad.nl/
projecten/vakonderwijs-in-oeganda

ERKENNING
Elke startende ondernemer wordt 
gekoppeld aan andere, veelal chris-
telijke, ondernemers. Zij coachen de 
startende ondernemers tijdens de 
eerste periode. Eén van de belang-
rijkste dingen is de erkenning van de 
capaciteiten van de jonge onder-
nemers. Verder is startkapitaal voor 
veel jongeren in Tsjaad een uitdaging. 
Lokale banken vinden de risico’s te 
groot en weigeren hun leningen. 
Daarom zijn de jongeren aangewezen 
op hun eigen spaargeld of op hulp 
van familie. Dat remt veel startende 
bedrijven in hun groei. Job Booster 
gaat in gesprek met banken om hen 
te overtuigen toch te investeren 
in deze startende ondernemers, 
bijvoorbeeld door een garantiefonds 
op te zetten. 

BEMIDDELING
Voor jongeren die er niet zelf aan 
toe zijn een onderneming te starten, 
stelde Job Booster een database sa-
men. Via het netwerk van bedrijven 
worden vacatures gevolgd. Job Boos-
ter bemiddelt en selecteert geschikte 
kandidaten. Daarmee neemt Job 
Booster ondernemers werk uit han-
den. Alles met een belangrijk doel: 
meer werkgelegenheid in Tsjaad!

Wilt u startende ondernemers in 
Tsjaad steunen? Ga naar woorden-
daad.nl/jbchad. 

WERELDDELEN / SEPTEMBER 2022

 ‘Het blijft belangrijk dat jongeren met bedrijven 
 starten, ze uitbreiden en koesteren.’  

Kijk de video van Honoré 
hier: www.woordendaad.
nl/honores-bedrijf-groeit-
dankzij-investering/.

https://www.woordendaad.nl/honores-bedrijf-groeit-dankzij-investering/
https://www.woordendaad.nl/honores-bedrijf-groeit-dankzij-investering/
https://www.woordendaad.nl/honores-bedrijf-groeit-dankzij-investering/
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PRIKBORDDELEN

WOORD EN DAAD-PRODUCTEN

D.V. vrijdag 7 oktober is het zover: 
vrouwenzang 2022 in de Nieuwe 
Kerk van Katwijk met o.a. Ria van 
den Noort en Peter Burger. Nicoline 
Schuitemaker: ‘Elke nieuwe aan-
melding geeft ons als organisatoren 
energie, het is fantastisch om dit 
met elkaar te organiseren en met 
zoveel vrouwen samen te komen om 
te zingen!’ De opbrengst is bestemd 
voor goed waterbeheer van de 
Awash Rivier in Ethiopië. Ticket nog 
niet besteld? Kijk voor meer infor-
matie op vrouwenzang.nl en volg het 
Instagram-account @vrouwenzang.

Fotoboek 
Eind september verschijnt Het fotoboek 
van Hei- en Boeicop. Het fotoboek telt 200 
pagina’s met 230 haarscherpe zwart-wit 
foto’s. De netto-opbrengst van de verkoop 
van het boek is bestemd voor Woord en Daad. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar Dhr. 
Z. van der Schagt: z.v.d.schagt@kpnplanet.nl.

De handen uit 
de mouwen
Honderden vrijwilligers steken de 
handen uit de mouwen in de ruim 
dertig Woord en Daad-winkels. 
Ze geven hun tijd en talent om de 
winkel tot een succes te maken. Daar 
zijn we heel dankbaar voor. Met de 
winkelopbrengst kunnen we veel 
projecten steunen. Voor Werelddelen 
– de Podcast gingen we op bezoek 
bij acht Woord en Daad-winkels. Wat 
was het mooi om te horen hoe deze 
vrijwilligers zich inzetten voor de 
winkel. Luistert of kijkt u mee naar 
de winkelserie van Werelddelen – de 
Podcast? Kijk dan op  
woordendaad.nl/podcast.

UITGELICHT PRODUCT:  

KOFFIE
Samen met Kaars Koffie heeft Woord en Daad koffie 
van hoge kwaliteit ontwikkeld. Met de aankoop onder-
steunt u het ondernemerschap van boeren in onder 
andere Nicaragua. Samen willen we dit ondernemer-
schap van koffieboeren stimuleren, omdat alleen op 
die manier duurzame ontwikkeling tot stand komt. We 
geven koffieboeren een betere prijs voor hun koffie, 
helpen om de oogst te vergroten door het opdoen van 
kennis en het verbeteren van landbouwtechnieken. En 
we zorgen voor stabiele inkomsten voor de koffieboe-
ren, door afspraken voor de langere termijn te maken. 
Koopt u ook deze (h)eerlijke koffie?

De koffie is te koop via plaatselijke Woord en Daad-
comités en -winkels. Kijk voor meer informatie en ver-
kooppunten op www.woordendaad.nl/koffie. Daarnaast 
zijn we een pilot gestart met de verkoop van koffie in 
supermarkten. Het verhaal achter de koffie en de ver-
kooppunten vindt u op woordendaadproducten.nl.
Wilt u zelf een verkooppunt voor de koffie 
beginnen? Dat kan! Geef u dan op als 
koffieverkooppunt. woordendaad.nl/product/
aanmelden-koffieverkooppunt.

Nieuwe Kerk
Katwijk aan Zee

Zingen met 
vrouwen uit het 

hele land

Save the Date!
7 oktober 2022

Bestel nu uw tickets via  
www.vrouwenzang.nl  

VROUWENZANG 
KATWIJK

http://www.vrouwenzang.nl
mailto:z.v.d.schagt@kpnplanet.nl
http://www.woordendaad.nl/podcast
http://www.woordendaad.nl/koffie
https://woordendaadproducten.nl/
https://www.woordendaad.nl/product/aanmelden-koffieverkooppunt/
https://www.woordendaad.nl/product/aanmelden-koffieverkooppunt/
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‘Ieder mens heeft het in zich om van betekenis te willen zijn. Om de wereld een stukje 
mooier achter te willen laten dan hij/zij haar aangetroffen heeft. We doen dat (onder 
andere) door te werken. Werk wordt gezien als een missie in het leven. Een roeping, 
zo je wilt.’ Aan het woord is dr. ir. Jan van der Stoep, bijzonder hoogleraar christelijke 
filosofie. We praten met hem over het onderzoek ‘professionaliteit en bezieling’ 
dat Woord en Daad samen met de Christelijke Hogeschool Ede en Lelie zorggroep 
uitvoerde. 

DELEN

JANITA KRANENDONK-DE VRIES, COMMUNICATIESTRATEEG
BEELD: WOORD EN DAAD

PROFESSIONALITEIT EN BEZIELING

 ‘JONGEREN MOGEN 
GELOVEN DAT HUN 
AMBACHT WAARDEVOL IS’

WERELDDELEN / SEPTEMBER 2022

Jan van der Stoep op 
bezoek bij een Filipijnse 

vakschool.



‘ROEPING’ EN ‘BEZIELING’ ZIJN GROTE 
WOORDEN. WIJ DENKEN DAN VAAK AAN 
BIJZONDERE OF GEESTELIJKE BEROEPEN. 
MAAR DIT ONDERZOEK KIJKT OOK JUIST NAAR 
VAKOPLEIDINGEN? 
Er wordt inderdaad nog wel eens te veel gekeken 
naar de intellectuele beroepen als we het heb-
ben over roeping en zingeving. Maar juist men-
sen die een ambacht beoefenen - ik hou van dat 
woord ‘ambacht’, zoals een timmerman of een 
schilder - zijn zo wezenlijk voor de infrastructuur 
van een samenleving. Zonder de vitale beroepen, 
als boeren en bakkers, zou onze samenleving niet 
functioneren.

Als protestantse christenen in Nederland staan we 
in de traditie van de Reformatie. Mensen als Luther 
en Calvijn hebben heel erg benadrukt dat je God 
ook kunt dienen en eren in het gewone leven en 
niet alleen als geestelijke. God dienen doe je niet 
alleen op zondag, je hebt ook een roeping door de 
week. Het is ora et labora: bid én werk! 

Onze traditie benadrukt het belang van ambacht. 
Wij zien God ook als een Ambachtsman. Hij schiep 
de aarde en zei iedere dag weer: ‘Het is goed.’ Als 
later de Tabernakel wordt gebouwd, krijgen de bou-
wers de hulp van de Heilige Geest (Exodus 31:3). 
De Geest is niet slechts aanwezig om te werken 
in harten, maar ook om te werken door de handen 
van mensen heen. We kennen vast allemaal het 
beeld van de pottenbakker. God is in dat beeld een 
Ambachtsman. Werk heeft een rol in hoe wij kijken 
naar God, en naar onszelf, als geschapen naar Zijn 
beeld. 

IS WERK SOMS OOK NIET EEN NOODZAKELIJK 
KWAAD?
Ik noemde net Genesis 1, het scheppingswerk van 
God, maar natuurlijk hebben we het ook over Ge-
nesis 3: ‘In het zweet uws aanschijns zult gij brood 
eten.’ Ik denk bij werk ook vaak aan de Tien Gebo-
den, die beginnen met: ‘Ik ben de HEERE, uw God, 
Die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb.’ 
Als je praat over werk, dan praat je niet alleen over 

de mooie kant, maar ook over de pijnlijke kanten 
van slavernij, van doornen en distels, van doorbuf-
felen. Vroeger zagen we werk als een noodzakelijk 
kwaad: we hadden een inkomen nodig om in ons 
levensonderhoud te kunnen voorzien. Tegenwoor-
dig hebben we het veel vaker over zingeving in ons 
werk. Werk moet vooral ook ‘leuk’ zijn. 

Praat ik met partners van Woord en Daad in het 
Zuiden, dan merk ik dat men daar vooral dankbaar 
is voor werk, ongeacht welk werk dan ook. Ik denk 
dat dat een belangrijke kant is van werk, dat wij 
die zingevingskant van het werk misschien ook wel 
iets te belangrijk zijn gaan vinden. En misschien… 
daardoor ook wel een beetje verslaafd zijn geraakt 
aan ons werk. Überhaupt moeten we nadenken 

over dat woord ‘zingeving’. Dan lijkt het een beetje 
alsof wij ‘zin geven’ aan het werk. En zo denken wij 
er stiekem ook vaak over. Maar volgens mij ontvang 
je ‘zin’. De wereld is ‘zinvol’ en door te werken mag 
je meedoen aan die zinvolle wereld. 

U HEEFT VERSCHILLENDE 
INTERVIEWS GEHOUDEN BINNEN DE 
WERKGELEGENHEIDSPROJECTEN VAN WOORD 
EN DAAD. WAT VIEL U DAARIN OP?
In de projecten van Woord en Daad waarin jonge-
ren naar een baan worden begeleid, heb ik gezien 
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‘De Geest is ook aanwezig om 
te werken door de handen 

van mensen heen.’ 

Jongeren van de ASHTEC-
vakschool op de Filipijnen.

Van der Stoep in 
Werelddelen - de Podcast.
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dat de focus niet enkel ligt op de arbeid, maar juist 
ook op het sociale aspect wat bij werken komt 
kijken. ‘Wie mag je zijn als mens en wie mag je zijn 
in je werk?’ Je moet je voorstellen dat jongeren die 
uit een heel arm gezin komen niet opgroeien met 
waarden die voor ons wellicht vanzelfsprekend zijn. 
En dan zijn er natuurlijk ook cultuurverschillen in 
deze waarden: partners van Woord en Daad zijn 
vaker geneigd nederigheid en gehoorzaamheid te 
benadrukken. Wij hier in Nederland hebben het va-
ker over verantwoordelijk zijn en juist ook opstaan 
tegen onrecht. 

Als we het hebben over ‘waardig’ werk gaat dat 
dieper dan ‘goed’ werk. Want het begint al met de 
jongere zelf, die zichzelf mag zien als waardevol. 
Als kostbaar in de ogen van God. Natuurlijk leven 
we in een gebroken wereld. Maar veel jongeren zijn 
opgegroeid in een omgeving waarin ze vaak weinig 
positiefs te horen kregen, wat zorgt voor een heel 
laag zelfbeeld. Wil je met plezier en trots kunnen 
werken, dan moet je geloven dat je ook iets bij mag 
en kan dragen. En dat is niet omdat de jongere nou 
per se zo goed is, maar omdat hij of zij door God 
gewild is.

WERELDDELEN / SEPTEMBER 2022
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JEROME CABACUNGAN IS ELEKTRONICA-STUDENT IN DE FILIPIJNEN 

ʻMijn docent zei: “Overwin je problemen 
met de hulp van God”’

Op een christelijke school krijg je veel ruimte 
om te groeien, vindt Jerome Cabacungan 
(22) uit Tibagan, Filipijnen. Hij is student 
Elektronica & Communicatietechnologie 
(ECT) aan de vakopleiding ASHTEC in 
Bulacan. ‘De Bijbel geeft me rust.’

Jerome koos voor ASHTEC vanwege de 
kwaliteit van de school. ‘De opleiding staat 

heel goed bekend. Maar ik had ook gehoord 
dat de levens van studenten veranderden omdat zij 
de Heere Jezus leerden kennen.’ Hij is als persoon 
veranderd sinds hij bij ASHTEC studeert. ‘Ik heb veel 
geleerd over de Bijbel. Ook merk ik dat ik beter met 
tegenslagen kan omgaan.’ 

MOEILIJKE START
De elektronicastudent groeide op in een gezin van 
zes. Zijn vader werkt in Saudi-Arabië. ‘Ondanks zijn 
baan heeft mijn moeder altijd zorgen over de reke-
ningen die betaald moeten worden,’ vertelt Jerome. 
‘Ik werk hard en ben competitief ingesteld, dus soms 
vind ik het lastig dat de omstandigheden niet meteen 
veranderen. De docenten moedigen mij en mijn 
medestudenten aan om door te zetten. Mijn docent, 
meneer Alberto, heeft mij wat dat betreft enorm 
geïnspireerd. Hij zei: “Alle begin is moeilijk, maar 
overwin je problemen met de hulp van God. Dan ligt 
de toekomst voor je open”.’

Beluister de podcastaflevering 
met Jan van der Stoep op 
woordendaad.nl/podcast-seizoen-2 

Onderzoek naar verbinding tussen 
identiteit en professionaliteit

Wat betekent het om een christelijke professional 
te zijn? Hoe verbind je christelijk geloof en profes-
sioneel handelen? De afgelopen vier jaren hebben 
de Christelijke Hogeschool Ede, Woord en Daad 
en Lelie zorggroep vanuit het project ‘Christelijke 
Professie’ gezamenlijk onderzoek laten doen naar 
dit thema. Binnen Woord en Daad lag de focus op 
de uitwerking op ons programma Werk en Oplei-
ding waarin we jongeren verbinden met de wereld 
van werk en ondernemerschap. Hierbij hebben we 
als team gereflecteerd en onderzoek gedaan in de 
landen Burkina Faso, Bangladesh en Filippijnen. 
De volgende thema’s kwamen daarbij aan de orde: 
‘Christelijke missie en ontwikkelingssamenwer-
king’, ‘waardig werk’, en ‘op waarde gebaseerde 
persoonsvorming’. Deze thema’s dragen bij aan de 
ontwikkeling van ons werkgelegenheidsprogramma 
waarbij we identiteit en professionaliteit aan elkaar 
verbinden. 



16 

DICHTBIJ

TEKST: MARLIES MORET-VERWOERD, HOOFDREDACTEUR 
BEELD: CONVIVENTIA, WOORD EN DAAD

DUBBELINTERVIEW MET HRM'ERS     IN COLOMBIA EN IN NEDERLAND

OLGA, HOE KWAM JIJ BIJ 
CONVIVENTIA TERECHT?
Van jongs af aan hielp ik mijn moeder in 
de bedrijfjes die ze had. Ik herinner me 
vooral een winkel in het centrum van 
Bogotá, waar ik mijn moeder hielp met 
allerlei klusjes. Daar in de wijk hoorde 
ik voor het eerst van Conviventia. Ze 
stonden bekend onder de naam ‘God is 
Liefde’. Het voelt alsof God toen al de 
weg bereidde voor het mooie werk dat 
ik nu – al 14 jaar – mag doen, al heb ik 
voordat ik hier kwam werken ook andere 
banen gehad.

WAT HOUDT JOUW WERK BIJ 
CONVIVENTIA PRECIES IN?
Ik heb het geluk gehad professioneel en 
vakinhoudelijk te groeien bij Conviven-
tia. Na diverse functies ben ik in 2015 
gevraagd om leiding te geven aan de 
afdeling Human Resources. In 2020 werd 
ik administratief directeur. In mijn werk 
houd ik me vooral bezig met de aan-
dachtsgebieden medewerkers, middelen 
en kwaliteit, en het verbeteren van de 
processen op deze terreinen. 

BEN JE JE ER DAGELIJKS 
VAN BEWUST DAT JE BIJ EEN 
GOEDEDOELENORGANISATIE 
WERKT?
Voor mij geeft dat element heel veel 
voldoening, omdat ik weet dat mijn werk 
bijdraagt aan een betere toekomst voor 
kinderen en jongeren. Mijn tijd, inspan-
ning en kennis staan ten dienste van 
mensen die dat het meest nodig hebben. 
Dat is voor mij van onschatbare waarde.

WAARIN IS CONVIVENTIA 
ONDERSCHEIDEND ALS WERKGEVER, 
DENK JIJ?
In mijn beleving is het grote verschil dat 
wij mensen niet alleen in dienst nemen 
om een taak uit te voeren; we zijn ook 
op zoek naar hun professionele en hun 
geestelijke groei. In gesprekken met sol-
licitanten benoem ik dat ook: Conviventia 
is een organisatie die mensen ruimte 
geeft om de Heere te leren kennen en 
om onderlinge relaties te herstellen. Dat 
is wat ons zo bijzonder maakt. 
 

IS ER KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT? 
HOE GAAT CONVIVENTIA DAARMEE 
OM?
De ene functie is lastiger in te vullen dan 
de andere, het is dus afhankelijk van de 
functie. Het komt wel voor dat sollicitan-
ten het proces afbreken omdat ze toch niet 
bij ons passen. Wij hechten er veel waarde 
aan dat we mensen vinden die onze missie 
ten volle onderschrijven. Daarnaast is het 
belangrijk dat zij hier in hun denken en 
leven ook mee overeenkomen. 

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN IN JE 
WERK?
Ik vind het mooi om met mijn rol waarde 
toe te voegen aan de organisatie, op een 
manier die ons anders maakt dan andere 
goededoelenorganisaties en ervoor zorgt 
dat collega’s zich bij Conviventia thuis 
voelen.

WELKE TIP HEB JIJ VOOR MENSEN 
DIE ZELF OP ZOEK ZIJN NAAR EEN 
(ANDERE) BAAN?
Ga op zoek naar een baan die je oprecht 
leuk vindt en waar je gelukkig van wordt. 
En zorg dat je kennis en ervaring echt iets 
toevoegen in de organisatie waar je gaat 
werken. 

‘ZORG DAT JE IN JE WERK 
ECHT IETS TOEVOEGT’

NAAM: OLGA LUCIA MARIN ROJAS (41)WOONT IN: COLOMBIAWERKT ALS: ADMINISTRATIEF  DIRECTEUR BIJ PARTNERORGANISATIE CONVIVENTIA
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NAAM: BAS VAN DER MEIJ (29) 

WOONT IN: ‘BIJNA MIJN HELE LEVEN 

IN ZEIST’
WERKT ALS: HRM-EXPERT BIJ 

WOORD EN DAAD (SINDS 2018)

BAS, HOE KWAM JIJ BIJ WOORD EN 
DAAD TERECHT?
In 2008 reisde ik met het Young Ambas-
sadors-programma naar India. Daarna 
ben ik betrokken gebleven als vrijwilliger, 
ik studeerde in 2012-2013 af bij Woord 
en Daad en uiteindelijk werd Woord en 
Daad dus mijn werkgever.

WAT HOUDT JOUW WERK PRECIES 
IN?
Kort samengevat houd ik mij bezig met 
alles wat met het personeel van Woord 
en Daad te maken heeft. Ik ben betrok-
ken bij de werving en selectie van nieu-
we collega’s en denk mee met collega’s 
over hun doorontwikkeling binnen de 
organisatie. Ook denk ik na over hoe we 
een goede werkgever kunnen zijn, zodat 
collega’s hun werk met plezier kunnen 
doen en daardoor graag bij Woord en 
Daad werken. 

BEN JE JE ER DAGELIJKS VAN  
BEWUST DAT JE BIJ EEN GOEDE- 
DOELENORGANISATIE WERKT?
Eerlijk is eerlijk: het is niet zo dat ik ‘s 
morgens opsta met de gedachte dat 
ik weer een dag mag bijdragen aan de 
missie van Woord en Daad. Maar als ik 

collega’s spreek en hun verhalen hoor 
over de situatie in bijvoorbeeld Ethiopië 
of India, weet ik weer waarom ik aan dit 
werk wil bijdragen. Ook bij het werven 
van nieuwe collega’s komt het onder-
werp terug. Onze organisatie heeft grote 
ambities en daarvoor hebben we capa-
bele mensen nodig. We willen mensen 
waarderen voor wat zij brengen, maar 
houden tegelijk ook rekening met het 
feit dat we een goededoelenorganisatie 
zijn. Ik vind het bijzonder hoe collega’s 
daarmee omgaan!

WAARIN ONDERSCHEIDT WOORD 
EN DAAD ZICH ALS WERKGEVER, 
DENK JIJ?
Woord en Daad kent een ‘platte’ orga-
nisatiestructuur. Er zijn geen leiding-
gevenden en veel van het werk wordt 
projectmatig uitgevoerd. Daardoor 
krijgen collega’s veel vertrouwen en vrij-
heid om hun werk in te vullen. Andersom 
realiseer ik mij dat we ook flexibiliteit 
van collega’s vragen, bijvoorbeeld als het 
gaat om reizen naar projecten. Daarnaast 
hoor ik vaak dat collega’s het waarderen 
dat er veel respect en waardering voor 
elkaar is, ondanks verschillende (christe-
lijke) achtergronden. 

HOE GAAT WOORD EN DAAD 
OM MET DE KRAPTE OP DE 
ARBEIDSMARKT?
We zijn doorlopend in contact met men-
sen die bij ons willen werken, ook als er 
geen vacature openstaat. Soms leidt dit 
ertoe dat we geen vacature hoeven uit 
te zetten op het moment dat die ont-
staat. Ook kijken we of collega’s intern 
kunnen doorgroeien naar een andere rol. 
Onze flexibele manier van werken maakt 
dat mogelijk. Tot op heden krijgen we 
de meeste van onze vacatures gelukkig 
nog goed ingevuld, al is het ook bij ons 
lastiger geworden. 

WELKE TIP HEB JIJ VOOR MENSEN 
DIE ZELF OP ZOEK ZIJN NAAR EEN 
(ANDERE) BAAN?
Iemand zei pas tegen me: ‘Een baan is 
wat je er zelf van maakt’. Ik denk inder-
daad dat we zelf een aandeel hebben 
in ons eigen werkplezier, waar we ook 
terecht komen. Daarnaast geldt: wees 
eerlijk naar jezelf. Je weet vaak wel waar 
je echt blij van wordt en dat gaat ook op 
bij de keuze voor een baan. Eerlijke keu-
zes kosten vaak iets, maar leveren aan de 
andere kant ook veel op.

WERELDDELEN / SEPTEMBER 2022

DUBBELINTERVIEW MET HRM'ERS     IN COLOMBIA EN IN NEDERLAND

‘ZORG DAT JE IN JE WERK 
ECHT IETS TOEVOEGT’

VER WEG
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WOORD EN DAAD-WINKEL 
KRIMPENERWAARD: ʻWIJ 
ZIJN ER VOOR IEDEREEN’ 
Heel even ontmoeten hun ogen elkaar. Willemieke steekt haar duim op. ‘Goed 
gedaan!’ Glimlachend buigt Celina zich weer over de kassa. Hulphond Roos ligt rustig 
aan haar voeten. Werk geeft voldoening, maar niet voor iedereen liggen de banen 
voor het oprapen. Zo blijkt het in Sri Lanka voor veel jongeren moeilijk om werk te 
vinden. Ook in Nederland vallen mensen om allerlei redenen buiten de boot. Woord 
en Daad-winkel Krimpenerwaard zet zich juist voor déze mensen in. Ver weg, maar 
ook heel dichtbij.

18 

TEKST: HENRIËT KESSELS - ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER 
BEELD: WOORD EN DAAD

‘Ik ben echt trots op hoe ze het doet!’ zegt Wil-
lemieke de Jong, doelend op Celina. Zittend aan de 
ronde tafel maakt ze samen met Corine Offermans 
graag even tijd voor het interview. ‘We zijn er voor 
iedereen, maar vooral voor kwetsbare mensen,’ vult 
Corine aan. ‘Dat was de wens van Geert Schuphof, 

de ‘motor’ van deze kringloop, al vanaf het eerste 
begin.’ 

De kringloopwinkel aan de Tiendweg 45B in 
Krimpen aan de Lek draait inmiddels ruim twee jaar. 
Oog voor de ander, dat kenmerkt de vrijwilligers. 

Willemieke.

Corine.
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Zo zetten ze zich samen in voor hetzelfde doel: een 
project van Woord en Daad in Sri Lanka, waardoor 
jongeren via training en arbeidsbemiddeling aan een 
baan worden geholpen. Maar ook in de winkel zelf 
komt dit tot uiting. 

OPBLOEIEN
‘Ik geniet hier zo van!’ De ogen van Willemieke 
stralen als ze over haar vrijwilligersactiviteiten 
vertelt. De 39-jarige inwoner van Krimpen staat het 
liefst achter de kassa, vertelt ze. ‘Mensen met een 
goed gevoel de deur uit zien gaan. Dat vind ik echt 
geweldig.’ Ook begeleidt ze een aantal vrijwilligers 
met een beperking, zoals Celine, die een vorm van 
autisme heeft. ‘In het bedrijfsleven vonden ze vaak 
geen aansluiting. Maar hier zie je ze opbloeien, dat 
is zo mooi.’

‘Ik vind het echt knap dat je zoiets bedenkt en 
uitwerkt,’ haakt Corine (54) hier meteen op in. Als 
vrijwilligerscoördinator draagt zij onder andere zorg 
voor de planning en de (intake)gesprekken met 
vrijwilligers. ‘Ja, maar jij bent weer een kei in het 
maken van de roosters,’ vindt Willemieke. ‘Je bent 
het smeermiddel tussen alles en iedereen, omdat 
je in het bestuur zit én veel in de winkel bent. Echt 
mooi dat iedereen iets doet wat hij of zij leuk vindt 
en goed kan.’ 

VRIJWILLIGERS
Wijzend: ‘Die leuke hoekjes hebben we bijvoorbeeld 
aan onze styliste Nelleke te danken. Met spulletjes 
die je zelf nooit bij elkaar zou uitkiezen weet zij een 
mooi geheel te maken.’ En dat niet alleen: ‘Soms 
zoekt ze op Marktplaats naar gratis op te halen spul-
len. En die knapt ze dan weer op om in de winkel te 
kunnen verkopen.’

De Woord en Daad-winkels draaien volledig op 
vrijwilligers. En daar komt van alles bij kijken, zoals 
het maken van roosters. ‘Wij hebben ongeveer 70 
vrijwilligers en zo’n 70 procent van de maand krijg ik 
gedekt met de vaste groep,’ legt Corine uit. ‘De rest 
probeer ik dan kloppend te krijgen met vrijwilligers 
die geen vaste dagen werken. Ook als er onderling 

geruild moeten worden is dat eigenlijk nooit een 
probleem.’ Soms zet ze zichzelf wat extra op het 
rooster. ‘De planning moet toch kloppen!’

Werk in een kringloopwinkel levert soms grap-
pige gebeurtenissen op. Corine: ‘Er was eens ie-
mand die hier haar trouwjurk kocht.’ Willemieke: 
‘En wat denk je van dat servies? Hadden we dat 
net mooi uitgestald, werd het verkocht. Konden 
we alles meteen weer inpakken.’ Lachend: ‘O ja, 
en weet je nog? Er was een peuter die ineens 
haar kleren uittrok naast een kinderbadje.’

PERSOONLIJK
De kringloopwinkel is echt ‘win-win-win’, aldus 
Corine. ‘Mensen die eenzaam zijn kunnen 
hier altijd terecht voor een kop koffie en een 
gesprek. Daarnaast zijn er verschillende vrijwil-
ligers met een beperking die je hier echt ziet 
opbloeien. En de vrijwilligers komen uit allerlei 
verschillende kerken of gaan soms helemaal 
niet naar de kerk. Dat werkt hier allemaal 
samen. Prachtig!’ 
Maar ook in een kringloopwinkel wisselen 
mooie en verdrietige momenten elkaar af. Zo 
werd het team in juni opgeschrikt door het 
plotselinge overlijden van vrijwilliger Lydia Kok. 
‘Zoiets hakt er enorm in,’ vertelt Willemieke. ‘Ze 
was heel geliefd bij de andere vrijwilligers.’ Ook 
in moeilijke omstandigheden weten de vrijwil-
ligers elkaar te vinden. Voor steun, goede raad 
of een fijn gesprek. Willemieke: ‘Bij de kassa 
ontstaan ook met klanten vaak spontane ge-
sprekken. Je bouwt een band op met elkaar. Dat 
is echt heel mooi.’ 

MEERWAARDE
Samen zinvol bezig zijn voor de ander: dat ken-
merkt vrijwilligerswerk in een kringloopwinkel. 
Maar wat als je twijfelt of het iets voor jou is? 
Daar hoeven de twee vrijwilligers geen seconde 
over na te denken. ‘Gewoon doen! Het is een 
enorme meerwaarde voor jezelf en voor anderen.’

‘Mensen met een goed 
gevoel de deur uit zien 
gaan vind ik geweldig’ 

Een kijkje nemen in deze 
sfeervolle winkel? 
D.V. zaterdag 10 september is er een markt. Aanrader!
Woord en Daad winkel-Krimpenerwaard is te vinden op 
Tiendweg 45B in Krimpen aan de Lek en te bereiken via 
wend.kringloopkrimpenerwaard@gmail.com of 0180-239589. 
Voor openingstijden, zie: www.woordendaadwinkels.nl.

mailto:wend.kringloopkrimpenerwaard@gmail.com
http://www.woordendaadwinkels.nl


PUZZEL 

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

Heb jij een fijne vakantie gehad? Lekker geluierd of juist 
actief geweest in Nederland of verder weg? Misschien 
heb je wel een oudere broer of zus die vakantiewerk 
heeft gedaan. Leuk en gezellig om zo een extra zakcentje 
te verdienen en tegelijk werkervaring op te doen. 

In Nederland zijn op dit moment heel veel banen 
beschikbaar en in bijvoorbeeld de techniek, de zorg en 
het onderwijs zijn er mensen te weinig. Personeel wordt 
gelokt met allerlei leuke extraatjes als je een (andere) 
baan zoekt. 
 
Hoe anders is de situatie in veel van onze projectlanden. 
Zeker in landen in Afrika zijn er veel jonge mensen op 
zoek naar een baan die niet te vinden is. Deze jongeren 
dromen van een betere toekomst in het buitenland. Dat 
is jammer, want in Ethiopië zijn kansen genoeg. 

Dawit, een jongere uit Ethiopië, zocht na het afronden 
van de basisschool een baan in de hoofdstad Addis 
Abeba. Dit mislukte en hij maakte plannen om via Kenia 
naar Zuid-Afrika te gaan, maar dit werd een vreselijke 
reis vol teleurstelling. Terug in Ethiopië volgde hij een op-
leiding tot elektricien. Inmiddels heeft hij nu zelfs zeven 
mensen in dienst! 

Naast een vaktraining kreeg deze jongere ook een life 
skills training: een training om te leren samenwerken, 
communiceren en positiever naar jezelf kijken. Dawit be-
gon steeds meer in zichzelf te geloven en hij waarschuwt 
nu andere jongeren om niet naar het buitenland te reizen.  
Dat is pas mooi werk!

Groetjes, Janneke Witzier

Positief denken is fijn! Dat geldt voor jou, maar 
ook voor kinderen en jongeren in Afrika. In deze 
sudokupuzzel staan verschillende positieve 
symbolen. Teken of schrijf de juiste symbolen in de 
vakjes. Ieder symbool mag één keer per rij of kolom 
voorkomen. 

Maak een foto van je oplossing of scan deze puzzel 
of knip uit en stuur deze voor 31 oktober op naar 
kids@woordendaad.nl. Vermeld hierbij altijd je 
naam, adres, woonplaats en 
leeftijd. Succes! 

mailto:kids@woordendaad.nl
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DICHTBIJACTIE IN UITVOERING

Sponsorloop 

Stagejuf Ilona Zegers van Drie-
star Educatief organiseerde op 
de Ds. G.H. Kerstenschool in 
Borssele een sponsorloop. De 
opbrengst is voor ‘Geef ze een 
Tien’ in Guatemala. Voorafgaand 
aan de sponsorloop kregen alle 
groepen eerst een presentatie 
over Guatemala en vervolgens 
gingen ze aan de slag. Het heeft 
het fantastische bedrag opgele-
verd van € 7.050,75. Bedankt! 

Fietsbelevingstocht

Woord en Daad-afdeling Krimpener-
waard-oost kijkt terug op een geslaagde 
fietsbelevingstocht. Tijdens de tocht, 
die startte vanuit Stolwijk en de fietsers 
langs de mooiste plekjes van de (oost-) 
Krimpenerwaard voerde, konden de 
deelnemers bij de diverse stopplaatsen genieten van koffie/thee, een 
hapje en muziek. En dankzij diverse gulle plaatselijke sponsors kan zoveel 
mogelijk van het inschrijfgeld worden gereserveerd voor het goede doel: 
jonge ondernemers in Tsjaad.

Mihne haalt 50 euro op

Mihne Boere (8) uit Werkendam heeft een kijkdoos 
gemaakt met het materiaal uit de Verrekijker. Ze 
deed er extra haar best op en versierde de binnen-
kant met draadverlichting. Ze kreeg hiervoor veel 
complimenten én haalde tegelijk een prachtig bedrag 
op: € 50,- Super gedaan, Mihne, hartelijk dank!

Giftenoverzicht 
tweede 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.

Programma  2.880.929 
Algemeen  2.880.929 

Bewustwording  530 
Duurzaam water  7.471 

Gezondheidszorg  2.553 
Huizenbouw  120 

Inclusive Agribusiness  8.962 
Job Booster  6.096 

Nalatenschappen  277.590 

Noodhulp  1.291.482 
Onderwijs  82.043 

Overige inkomsten  1.202.701 
Policy Influencing  480 

TVET/JBS  900 
Bangladesh  297.714 
Job Booster  189.598 

Onderwijs  108.116 
Benin  466.497 

Duurzaam water  46.379 
Inclusive Agribusiness  47.871 

Job Booster  108.146 
Onderwijs  264.100 

Burkina Faso  7.806.320 
Duurzaam water  429.641 

Inclusive Agribusiness  70.427 
Job Booster  1.944.695 

Onderwijs  1.000.276 
Policy Influencing  4.361.281 

Colombia  705.029 
Job Booster  178.886 

Onderwijs  526.143 

de Filipijnen  1.205.712 
Inclusive Agribusiness  554.359 

Job Booster  20 
Onderwijs  651.333 

Ethiopië  1.894.210 
Duurzaam water  677.661 

Inclusive Agribusiness  46.385 
Job Booster  376.118 

Noodhulp  1.200 
Onderwijs  601.443 

Strengthening Partner 
Network  28.350 

Weerbaarheid  163.054 
Guatemala  1.032.483 
Onderwijs  1.032.483 

Haïti  1.143.758 
Nalatenschappen  1.408 

Onderwijs  1.142.350 
India  94.084 

Inclusive Agribusiness  36.100 
Onderwijs  57.984 

Mozambique  120 

Inclusive Agribusiness  120 
Nederland  137.282 

Algemeen / intern  365 
Onderwijs  84 

Policy Influencing  136.834 
Nepal  80.216 

Onderwijs  80.216 
Sierra Leone  971.765 

Inclusive Agribusiness  461.483 
Onderwijs  510.282 

Sri Lanka  134.071 
Inclusive Agribusiness  70.508 

Job Booster  63.563 
Tsjaad  406.433 

Job Booster  236.729 
Onderwijs  169.703 

Uganda  572.970 
Duurzaam water  282.174 

Inclusive Agribusiness  220.548 
Job Booster  52.743 

Onderwijs  17.504 
TOTAAL 19.829.592



 ‘Over één of twee jaar zijn 

we onafhankelijk.’  
Mounirou uit Benin startte samen met twee vrienden en 
met steun van het Familles Fortes-project een onderneming 
in de tuinbouw: ‘Er was veel vraag naar onze producten en 
de gemeenschap staat achter ons. Daarom besloten we 
samen te werken en onze onderneming uit te breiden. Over 
één of twee jaar zijn we onafhankelijk.’ 

Overweegt u een 
schenking of nalatenschap 
aan Woord en Daad?
Neem vrijblijvend contact op met 
contactpersoon Gerwin van Muijlwijk 
via geven@woordendaad.nl of 0183-
611800. U kunt ook onze brochure 
over schenken en nalaten aanvragen 
via geven@woordendaad.nl. Meer 
informatie: 

woordendaad.nl/
schenkingen

OOG VOOR DE
ALLERARMSTEN
MET EEN SCHENKING OF NALATEN-
SCHAP KUNT U VERSCHIL MAKEN 
Mensen wereldwijd verbinden. Dat is hoe we als Woord en 
Daad werken. Samen met lokale partners en dankzij mensen 
zoals u werken we aan blijvende verandering voor de al-
lerarmsten. Dat doen we in het groot. Verenigd in netwer-
ken met overheden en betrokken instanties werken we aan 
verandering voor een gemeenschap of zelfs een heel land. 
Maar we doen het ook in het klein. Bijvoorbeeld via training 
van een groep boeren in Benin. Door de stijging 
van inkomsten kunnen boerengezinnen hun 
kinderen onderwijs laten volgen. Zo werken we 
vanuit Bijbels perspectief aan een menswaardig 
bestaan voor iedereen. 

BLIJVENDE VERANDERING VIA EEN 
SCHENKING OF NALATENSCHAP

WEET U WAT ER MOGELIJK IS? 
Met een schenking of nalatenschap kunt u verschil maken 
in het leven van mensen wereldwijd. Maar misschien vraagt 
u zich af: Wat moet ik daarvoor regelen? Kan ik gericht bij-
dragen aan een bepaald programma of land? Hoe verwoord 
ik dit in mijn testament? Vanuit Woord en Daad gaan we 
hierover graag in gesprek en bespreken we wat bij u past.

mailto:geven@woordendaad.nl
http://www.woordendaad.nl/schenkingen
http://www.woordendaad.nl/schenkingen


TEKST: JACOLINE DE KRUIJF-PAUL, EINDREDACTEUR
BEELD: ELENA SCHULP

Elena Schulp is een van de stagiaires bij 
Woord en Daad. Ze studeert Human 
Resource Management aan de Christe-
lijke Hogeschool Ede en loopt 5 maanden 
stage bij het HRM-team. De combinatie 
van het omzien naar de verre naaste en 
hoe medewerkers op de werkvloer met 
elkaar omgaan spreekt haar erg aan.

Elena zocht voor haar studie een stage-
plek. ‘Ik kom uit een ondernemersgezin 
en wilde bewust binnenkijken bij een 
niet-commerciële organisatie. Die wereld 
ken ik nog niet zo goed en het leek me 
leerzaam. Zodoende kwam ik uit bij de 
non-profit sector. Ontwikkelingssamen-
werking, het internationale aspect en iets 
betekenen voor de naaste spraken me 
aan en toen dacht ik al snel aan Woord en 
Daad.

Mijn eerste werkdag was midden in de 
coronatijd. Het was heel rustig op kantoor, 
omdat veel collega’s vanuit huis werkten. 
Na kennismaking met de andere HRM-
collega’s ben ik begonnen met inlezen in 
HRM-documenten, maar ik heb me ook 
verdiept in de organisatie zelf en haar 
manier van werken. Zo’n eerste dag komt 
er veel op je af aan informatie en nieuwe 
indrukken. Daarom heb ik veel gekeken en 
geluisterd.’

ONBOARDEN EN OFFBOARDEN
‘Voor mijn stageopdracht heb ik literatuur-
onderzoek gedaan en interviews gehou-
den. De opdracht was om de hele weg 
die een werknemer aflegt, van onboarden 
tot offboarden, in kaart te brengen. Uit de 
literatuur wilde ik weten wat er al over 
geschreven is en waarom het nuttig is om 

hier iets mee te doen. De interviews die 
ik gedaan heb met (oud)-medewerkers 
waren interessant en bruikbaar voor 
mijn stageopdracht. Zo werd helder hoe 
medewerkers ervaren dat ze groeien 
en bloeien en op welke manier (oud-)
medewerkers Woord en Daad hebben 
verlaten. Naast mijn stageopdracht heb 
ik ook meegewerkt aan HRM-werk-
zaamheden, zoals het beantwoorden van 
sollicitatiebrieven en het bijwonen van 
sollicitatiegesprekken.’

GETUIGENIS
‘Eén situatie is me in het bijzonder 
bijgebleven. Ik zat bij een online sollicita-
tiegesprek met een kandidaat in Benin. 
Voor het onderwijsprogramma werd een 
medewerker gezocht die in Benin de 
coördinatie van dit programma gaat doen. 
Tijdens zo’n intercultureel sollicitatiege-
sprek vallen cultuurverschillen goed op. 
We vroegen deze kandidaat naar hoe het 
christenzijn in zijn leven en werk een plek 
krijgt. Ik zal nooit vergeten hoe hij een 
mooi getuigenis gaf van Wie Jezus voor 
hem is en wat Hij voor hem betekent in 
zijn leven.’

MOOIE MOMENTEN
‘Elke dag is anders, maar sommige mo-
menten springen eruit. Ik vind het bijvoor-
beeld heel mooi om de week te beginnen 
met de gezamenlijke weekopening met 
alle medewerkers. Bijzonder vind ik het 
ook als we bezoek uit de projectlanden 
van Woord en Daad krijgen en we zo echt 
contact hebben met onze lokale partners, 
met wie we intensief samenwerken op 
afstand.’

EEN VAN DE… 
stagiaires bij 
Woord en Daad

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 
barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan 
een duurzame verandering van mensen hier en daar.
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Postbus 560, 4200 AN Gorinchem
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‘Tijdens zo’n intercultureel 
sollicitatiegesprek vallen 

cultuurverschillen goed op.’  

mailto:info@cbb.nl


ACHTER DE FOTO

Retouradres: Postbus 560 • 4200 AN Gorinchem

BEELD: MARTHA TADESSE

Ambitie
Berihun Desho (22) groeit op in een bui-
tenwijk van Addis Abeba, de hoofdstad 
van Ethiopië. Na de basisschool volgt hij 
via EYE een vakopleiding tot meubel-
maker. ‘Ik werk nu als leidinggevende 
en verdien 41.000 birr per maand, dat 
is meer dan het startsalaris van iemand 
met een bachelordiploma. In de toe-
komst hoop ik mijn eigen werkplaats te 
openen en bijzondere meubels te maken. 
Als kind was ik een ondeugend jongetje, 
maar ik ben nu rustiger geworden.’ 


