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Roze met wit

SAMEN VOOR EEN PRACHTIG DOEL

Vrijwilligers zijn onmisbaar
Voor Woord en Daad zijn duizenden vrijwilligers actief. Wat zijn we blij met al die mensen die hun
talenten en hun tijd inzetten! Maar waarom wilt u dat juist voor Woord en Daad doen?
Wie als vrijwilliger aan de slag wil, kan namelijk
kiezen uit tal van mogelijkheden. Er is een grote
vraag naar vrijwilligers, bij allerlei organisaties. Het
werven van vrijwilligers is dan ook een actueel
thema. Ook voor Woord en Daad. Veel comités en
kringloopwinkels zijn op zoek naar vrijwilligers voor
allerlei taken. Hoe zorgt u ervoor dat potentiële
vrijwilligers uw comité of winkel weten te vinden?
In Nederland zet ongeveer de helft van alle mensen zich in als vrijwilliger. Waarom doen al deze
mensen dit? Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste redenen liggen in het contact met andere
vrijwilligers en het doel van de organisatie. Daar
liggen kansen voor ons.

TIPS VOOR HET WERVEN
VAN VRIJWILLIGERS
• Denk eens na: Hoe bent u vrijwilliger geworden? Bent u persoonlijk gevraagd? Heeft u
gereageerd op een advertentie? Kwam u via social
media bij de winkel of het comité terecht? Wat
werkte voor u goed?
• Laat op veel verschillende manieren weten dat
jullie op zoek zijn naar vrijwilligers: via de website,
via social media, via berichten in de kerkbode, via
flyers in bijvoorbeeld de kerk of de bibliotheek,

Want wat hebben wij een mooi doel! Door je in te
zetten voor een van de projecten van Woord en
Daad, werk je direct mee aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Laten we dat vooral
delen met mensen om ons heen.

u weet hoe gezellig het is om samen te werken
met andere vrijwilligers. Het is mooi als u dit wilt
delen met uw familie, kennissen, collega’s, buren,
mensen die u ontmoet in de kerk of op andere
plaatsen.

Vrijwilligers werven doe je niet eenmalig, het is
een voortdurend proces. Het is niet alleen een
taak van het bestuur van de kringloopwinkel, van
de voorzitter van het comité of van een kantoormedewerker. Vrijwilligers werven doen we met
elkaar. Want als Woord en Daad-vrijwilliger bent
u de beste ambassadeur in het vinden van andere
vrijwilligers. U weet waar Woord en Daad voor
staat, u weet dat uw bijdrage impact heeft en

via de Whatsapp-groepen van de vrijwilligers. Er is
niet één goede manier om vrijwilligers te werven.
Alle verschillende opties versterken elkaar.
• Vaak vinden mensen het leuk om voor een
specifieke klus gevraagd te worden, op basis van
hun talenten. ‘Ik zie dat jij leuke berichten plaatst
op Instagram. Zou je dat ook voor ons comité willen doen?’ ‘Wat ziet jouw huis er gezellig uit. Zou
je het leuk vinden om te helpen bij het stylen van
onze winkel?’
• Durf te vragen, zonder iets in te vullen voor

‘Doe mij maar roze met wit.’ ‘Mag ik er twee, ook
eentje voor mijn vrouw?’ De rij voor de ijskar
groeit gestaag. Samen met Martine schep ik
op het bedankmoment in Rotterdam ontelbare
gekleurde bolletjes in hoorntjes. De vrijwilligers
genieten. En wij ook.
Als collega’s kijken we terug op vier prachtige
middagen en avonden. Tijdens het bedankmoment in Goes zingen twee partners uit Burkina
Faso een zelfgemaakt danklied. In Drachten
neemt Rina Molenaar ons mee naar het Shallaproject in Ethiopië. In Veenendaal raak ik aan
de praat met een comitévrijwilliger uit mijn
geboorteplaats. En in Rotterdam schep ik ijs.
Na twee jaar corona is het geweldig om weer
bedankmomenten te kunnen organiseren en de
verbinding met comités, winkels, kantoorvrijwilligers en verkooppunten te voelen. Te ontdekken
hoe belangrijk al jullie inzet is voor mensen in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Samen verbonden, door Woord en Daad!
De bedankmomenten zijn achter de rug, maar
gelukkig hebben we de beelden nog. Tip: kijk
ze terug via www.woordendaad.nl/bedankt.
En nogmaals hartelijk dank voor al jullie inzet,
iedere dag weer. Want we hebben het gezien en
gehoord: het maakt daadwerkelijk verschil.
Henriët Kessels-Roseboom

een ander. Denk niet: ‘Hij zal het wel te druk hebben.’ ‘Zij vindt dit vast niet leuk.’ Laat de keuze bij
mensen zelf.
• Comitévrijwilligers en winkelbesturen kunnen
heel gemakkelijk vacatures plaatsen en delen via
woordendaad.nl en woordendaadwinkels.nl. Maak
hier gebruik van.
• Zorg voor een warm welkom voor nieuwe
vrijwilligers. Nodig ze vrijblijvend uit om een keer
mee te kijken. En geef duidelijk aan bij wie ze
terechtkunnen met specifieke vragen.
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Een hartelijke groet namens Team Netwerk
Vrijwilligers, Marco Hertgers, Martine de Jong,
Henriët Kessels, Wilma Schoonderwoerd en
Arco Sturm

‘‘

‘Wat heerlijk dat het weer kan hè?’ Die zin
is wat keren gezegd tijdens de bedankavonden van de vrijwilligers. En ja, het
was heerlijk dat het weer kon! Bruisende
bedankavonden waar we elkaar weer in
de ogen konden kijken. Samen konden
lachen om de heerlijke voorvallen van
de afgelopen twee jaren. Onze zorgen
konden delen. Dank voor uw komst! Ik kijk
uit naar een volgende keer.

Rina Molenaar,
directeur-bestuurder
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Onvolmaakt zien

Lezen:
1 Korinthe 13

Tekst:
Vers 12

‘Want wij zien nu
door een spiegel in
een duistere rede,
maar alsdan zullen
wij zien aangezicht
tot aangezicht;
nu ken ik ten dele,
maar alsdan zal ik
kennen, gelijk ook ik
gekend ben.’

Er zijn van die teksten die, elke keer als je ze leest, een
bepaalde rust geven. Voor mij is vers 12 van 1 Korinthe
13 zo’n tekst. 1 Korinthe 13, het overbekende hoofdstuk over de liefde, staat ingeklemd tussen twee hoofdstukken over de genadegaven van de Geest. Hoofdstuk
13 begint met een uitgebreide uiteenzetting over de
liefde. Het vers waar ik het vandaag over wil hebben is
niet het overbekende laatste vers, maar het vers daarvóór, waarin God zegt dat wij hier op aarde niet alles
weten, dat we niet alles kunnen verklaren en Gods plan
niet voor honderd procent kunnen doorzien.
In onze vertaling staat dat we kijken ‘door een spiegel in
een duistere rede’, in een raadsel. In andere vertalingen
wordt gesproken over kijken in een ‘wazige spiegel’. De
strekking van deze tekst is in ieder geval dat we hier op
aarde in een tijd leven waarin we niet direct inzicht hebben in alle bedoelingen van God. We hebben allemaal
onze vragen over de bedoeling van grote gebeurtenissen in de wereld: armoede, oorlog, honger, vervolging...
Op deze grote vragen in de wereld is geen makkelijk
antwoord. Deze tekst gebruikt het voorbeeld van een

wazige spiegel. Wij zien via-via. Wij zien niet direct
waarom God dingen doet, en dat vraagt vertrouwen.

vervolmaken, dat Hij onze tekortschietende kennis wil
gebruiken om iets goeds te doen.

De tekst zegt ook iets over onze persoonlijke relatie
met God. Vers 12 zegt namelijk ook dat wij straks zullen
zien van aangezicht tot aangezicht. Wat zien wij van
God? Hoe dichtbij is Hij en hoe goed kennen wij Hem?
God laat veel van Zich zien in Zijn Woord. Via de Bijbel
kijken we naar God. Hij openbaart Zich aan ons, maar Hij
openbaart niet alles. We moeten graven in Zijn Woord
om Hem beter te kennen, maar het zal altijd ‘ten dele’
zijn. Pas in de eeuwigheid zien wij Hem van aangezicht
tot aangezicht.

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

Dan is er nog een meer praktische laag te zien in deze
tekst, namelijk dat we als mensen beperkte wezens zijn.
We zijn beperkt in onze kennis en in ons denken. We
zullen nooit 100 procent weten, ook niet in ons werk.
We hebben elkaar dus nodig, maar zelfs dan komen
we niet tot volledige kennis. We mogen God steeds
zoeken om ons de kennis te geven die nodig is. Tegelijk
mogen we van Hem vragen of Hij dat wat wij doen wil

Gespreksvragen:
• In de geschiedenis van de wonderbare
spijziging brengt een jongen wat hij heeft: vijf
broden en twee vissen, genoeg voor hemzelf,
maar te weinig voor de anderen. Jezus maakt
van dit onvolmaakte iets volmaakts, namelijk
meer dan genoeg te eten voor iedereen.
Hoe verhoudt deze geschiedenis zich tot het
‘onvolmaakte zien’ in 1 Korinthe 13:12?
• Wat zegt het laatste gedeelte van dit vers,
‘gelijk ook ik gekend ben’, u persoonlijk?

Lifestory

Schoon drinkwater
voor iedereen
Door Jacoline de Kruijff

Bij de waterpomp in Rwenyawawa is het een gezellige drukte.
‘We hadden vuil drinkwater’, zegt Arinaitwe Pauline (45). ‘We
haalden water uit vervuilde poelen of de rivier’. Een taak die
ook nog eens veel tijd kost. Omdat niet alleen vrouwen, maar
ook kinderen de taak hebben om water te halen, zijn kinderen
kwetsbaar, vertelt Musiimenta Molly (50). ‘Soms misten
kinderen een dag school, omdat ze te laat terug waren van
water halen’. Gelukkig is de situatie nu enorm veranderd.

Het vervuilde water had zijn weerslag
op de gezondheid van mensen. Ziektes
als diarree en tyfus kwamen veel voor.
En Arinaitwe lijdt aan een ziekte die
haar zenuwstelsel heeft aangetast. Een
ziekte die ze wijt aan het drinken van
vervuild water.

kwijt aan het halen van water. Toch zijn
er ook dorpelingen voor wie de prijs
van een liter water een te hoog bedrag
is, bijvoorbeeld voor mensen met een
beperking. Deze kwetsbare groep in de
samenleving kan nu tegen een gereduceerd tarief water kopen.

In 2019 zijn we, samen met onze lokale
partners, in Rwenyawawa en in andere dorpen in de regio aan de slag
gegaan om de mensen van schoon
drinkwater te voorzien. Bij het dorp
werden watertorens gebouwd en
waterleidingen aangelegd. Door het
schone drinkwater zijn veel mensen
gezonder. En in het dorp Rwenyawawa zijn zelfs geen gevallen van
tyfus meer bekend.

Zo kunnen ook kwetsbare groepen
profiteren van schoon drinkwater.

Betalen voor water
Dat de vrouwen nu moeten betalen
voor water vinden ze niet erg. Van de
opbrengst worden reparaties uitgevoerd en wordt het onderhoud van
de watertoren betaald. Bovendien
zien ze de voordelen in van schoon
drinkwater. Er zijn minder ziektes
en de vrouwen zijn veel minder tijd

Over dit project
Het doel van het WaterTime-project is dat zoveel mogelijk
mensen in Oeganda dichtbij huis toegang krijgen tot schoon
drinkwater. Dat doen we door bestaande waterpunten te renoveren en er een betaalsysteem op zonne-energie in te bouwen.
De mensen in de omgeving betalen voor het gebruik van water,
waarmee het onderhoud betaald kan worden.
Het aantal waterpunten in een dorp kan naar wens worden
uitgebreid, onder andere met watertorens en huisaansluitingen.
Kijk voor meer informatie op www.woordendaad.nl/projecten/
watertime of neem contact op met programmaleider Nelline
Roest via n.roest@woordendaad.nl.
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Schoon drinkwater
halen bij de waterpomp
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Nog even
nagenieten?
Bekijk de aftermovie, de foto’s en per
bedankmoment een kort verslag via
www.woordendaad.nl/bedankt.

Ontmoeting en verbinding tijdens
bedankmomenten voor vrijwilligers
In mei en juni 2022 organiseerde Woord en Daad vier
bedankmomenten door heel Nederland. In Drachten,
Veenendaal, Rotterdam en Goes werden de vrijwilligers
van comités, verkooppunten en kringloopwinkels
uitgenodigd voor een welverdiend bedankmoment. De
vrijwilligers blijken positief: ‘We kijken terug op een
geslaagde middag en avond!’

Van een ontmoeting in de kringloopwinkel in Drachten, tot een zelfgemaakt bedanklied door Woord en
Daad-partners in Goes. En van ijsjes
scheppen in Veenendaal tot een diner
in de kantine in Rotterdam. Wat mooi

Even voorstellen:
Wilma Schoonderwoerd
Voor Woord en Daad zijn duizenden vrijwilligers actief. Daar zijn
we dankbaar voor! Als vrijwilliger heeft u vast weleens contact
met een van de medewerkers op kantoor. We stellen ze graag
aan u voor. Deze keer Wilma Schoonderwoerd, werkzaam voor
de comités. Wilma heeft het werk voor de comitévrijwilligers
overgenomen van Ellen Snoek.
Per 1 juni ben ik gestart als
coördinator comitévrijwilligers. Hoewel ik al jaren
werkzaam ben bij Woord
en Daad, zal niet iedereen
van u mij kennen. Daarom
stel ik me graag aan u
voor. Ik ben getrouwd
met Wouter en wij wonen
al 22 jaar in Alblasserdam. Ik geniet van
het samen zijn met mensen, oppassen,
koken en creatief bezig zijn.
Daarnaast ben ik dus al jaren betrokken bij Woord en Daad. Eerst als
comitélid en in 2006 begon ik als
telefoniste, in die tijd heb ik u wellicht
ook regelmatig aan de telefoon gehad.
De laatste jaren was ik werkzaam als
secretaresse van Rina Molenaar. En

vanaf 1 juni ben ik dus de
contactpersoon voor jullie
als vrijwilligers.
Tijdens de bedankmomenten heb ik verschillenden
van jullie al gesproken. Erg
leuk om jullie enthousiasme en gedrevenheid te
zien en horen! De komende maanden
hoop ik u te ontmoeten bij een vergadering of activiteit, want ik kom graag
bij u langs.
Wilt u meer weten? Neem dan gerust
contact met mij op via vrijwilligers@
woordendaad.nl of 0183-611800. Veel
succes met al jullie mooie activiteiten
en ik hoop jullie snel te zien en te
spreken!

Een afscheidswoord:
Ellen Snoek
Afscheid nemen, het doet pijn. Wat
een prachtige jaren liggen er achter mij!
Jullie gaven mij een inkijkje in jullie comité. Jullie lieten mij stapjes meelopen
op de reis van jullie comité.
Wát een mooie verhalen kwamen er los
bij het overhandigen van jubilea-aandenkens! Jullie warme hart voor onze

medemens heb ik geproefd: bijzonder!
Bedankt voor jullie bijdragen aan mijn
afscheidsboek. Met een lach en een
traan heb ik het gelezen. Een blijvend
mooie herinnering. Dankjulliewel voor
alles! Ga met God en Hij zal met jullie
zijn.
Ellen Snoek

UITGELICHT

Activiteitenagenda
Woord en Daad
Bent u op zoek naar een leuke fietstocht, een mooie zangavond of een
andere leuke activiteit?
Onze vele betrokken vrijwilligers
organiseren regelmatig leuke,
inspirerende en samenbindende
activiteiten ten bate van ons werk. Kijk
op www.woordendaad.nl/activiteiten
voor een overzicht van alle activiteiten.

Vrijwilligers in
de spotlights
om elkaar als vrijwilligers te ontmoeten, samen te eten en te horen hoe
waardevol de inzet van vrijwilligers is
voor mensen in Afrika, Azië en LatijnsAmerika. Dank voor jullie komst!

De laatste tijd hebben we diverse
video’s gemaakt waarin een aantal van
onze vrijwilligers vertellen over hun
werk voor Woord en Daad. U vindt
deze mooie verhalen op de website:
www.woordendaad.nl/ikdoemee

Even bellen met... | Peter van Brussel, voorzitter comité Goeree-Overflakkee

Samenwerking
is waardevol
Jullie hielden een wandeltocht in
Middelharnis, in samenwerking met de
plaatselijke Woord en Daad kringloopwinkel. Mooi! Kunt u hier iets over
vertellen?
Zelf deed ik meerdere keren mee met
Sport for Others. Daardoor kwam ik op
het idee van een wandeltocht. Binnen
ons comité was iedereen enthousiast. Bij het uitwerken van de plannen
ontstond het idee om de kringloopwinkel als startpunt aan te houden. Het
contact met de winkel verliep goed en
leuk. We kunnen elkaar versterken.
Tijdens de wandeltocht kwamen er ook
mensen speciaal naar de winkel omdat
deze extra open was. Dus win-win.
Wat komt er allemaal bij kijken om dit
te organiseren?
Het is belangrijk om eerst te inventariseren wanneer je de actie wilt doen
en te kijken of je genoeg mensen kunt
krijgen die mee willen helpen. Dan kun
je verder denken: Hoe lang wordt de
tocht? Waar gaan we starten? We kozen voor routes van 5 en 11 kilometer

en liepen deze eerst zelf. De
routes hebben we uitgezet met
een bus spuitverf. Deze vergaat
na een paar weken weer, heel
makkelijk!
Hoe kijken jullie terug op de
tocht?
We hadden supermooi weer.
De deelnemers waren enthousiast, veel mensen gaven
aan volgend jaar weer mee te
willen doen. Op naar volgend jaar!
Zijn jullie van plan om meer acties
samen te gaan doen met de winkel?
Voor nu nog niet. We houden het bij
de wandeltocht en wie weet volgen er
in de toekomst nog andere acties.
Hebben jullie tips voor andere
comités?
Zoek de samenwerking als winkel
en comité. Je kunt elkaar helpen en
versterken, we werken allemaal voor
hetzelfde doel. Begin ook op tijd met
het aanvragen van een vergunning,
ongeveer een half jaar van tevoren.
Dan heb je zekerheid dat het door kan
gaan. Als je die zekerheid hebt, kun
je volop gaan promoten. Daarnaast
willen we volgend jaar ook een langere
tocht aanbieden, voor de mensen die
meer uitdaging willen. Verder hadden
we een verkooptafel, die werd geregeld door Marja vanuit ons comité. Zij
maakt zelf Flakkeese kruukplaetjes,
heerlijke koekjes. En we verkochten
postzegels en kaarten. Dit leverde
mooie extra inkomsten op.

DE ERVARING VAN
WINKELVRIJWILLIGER
LIA WILSTRA
Vanuit de winkel hebben we
voor koffie gezorgd, het toilet
kon gebruikt worden en we zijn
ook ‘s ochtends opengegaan in
plaats van alleen ‘s middags. Zo
konden we winkel extra onder
de aandacht brengen. Daar
zijn wat extra vrijwilligers voor
ingezet.
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Onze vrijwilligers

Ik voel me bevoorrecht dat ik mag werken bij Woord en Daad. Mijn oma sponsort al
kinderen vanaf het begin.
Haar passie om door het geloof en samen met God en andere mensen te helpen, heb ik
geërfd. Het is zo fijn om te weten dat ik op deze manier meewerk aan Gods Koninkrijk.
Ik leer veel over andere landen en hoe ik het beste dingen kan omschrijven in brieven.
Hoe ik bijvoorbeeld een verhaal schrijf voor nieuwe kinderen die gesponsord kunnen
worden of hoe ik ingezonden filmpjes van de sponsorkinderen kan sturen naar de
sponsors met een leuke tekst erbij. Er zijn veel verschillende dingen te doen en ik denk
voor ieder wat wils, thuis en op kantoor. Met fijne collega’s en een veilige werkomgeving ben ik van plan om nog lang vrijwilliger te blijven bij Woord en Daad!

Daarom zetten
wij ons in!
Het werk van Woord en Daad
wordt gedragen door duizenden
vrijwilligers. We hebben een aantal
van hen gevraagd waarom zij zich
inzetten voor Woord en Daad.

Waarom ik hier
vrijwilliger ben? Ik sta
achter de goede doelen
van Woord en Daad!
Henny Balkenende
kringloopwinkel Lisse

Bezig zijn voor comité Alblasserdam
doe ik al heel wat jaren met veel plezier.
Het is fijn om je in te zetten voor je
medemensen in verschillende landen
waar je voor spaart en verschillende
projecten waarvoor je door middel van
acties geld probeert op te halen.
Samen met andere comitéleden, en niet
te vergeten de vrijwilligers buiten het
comité om die ons helpen.
Janneke van der Kruijt
comité Alblasserdam

Niet alleen met
het Woord, maar
ook met de daad!

Het
vrijwilligerswerk
bij Woord en
Daad is bijzonder
leuk en verslavend!

Woord en Daad is een christelijke
stichting en ik steun de doelstelling
van harte. Daarom werk ik graag
in de Woord en Daad winkel.
Greet van den Dool
kringloopwinkel Noordeloos

Nico Hagendijk
Kringloopwinkel Krimpen aan de Lek

Ik ging met pensioen en dacht: ‘Wat nu?
Vrijwilligerswerk?’ Bij de Woord en Daad
kringloopwinkel in Waddinxveen kan iedereen zijn of haar capaciteiten inzetten.
Het is fijn om er te werken voor ons project
in de Filipijnen. Maar ook voor de gezelligheid en sociale contacten met elkaar en de
klanten.
Als meubelcoördinator sta ik samen met de
meubel- en chauffeursploeg elke maandag
weer voor de grote uitdaging om van alle
ingekomen meubels een mooie opstelling
te maken. Het blijft voor ons een grote uitdaging om de mooiste kringloop van Zuid-
Holland te zijn. Als wij de lange rij klanten
bij de deur en de kassa zien, maar ook de
blijde gezichten en complimenten horen van
de klanten, geeft dat ons veel voldoening.

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

Wij hebben in ons
leven zoveel goeds
ontvangen. Wat
een voorrecht dat
wij nu door onze
inzet wat kunnen
betekenen voor
naasten dichtbij
en ver weg!

Jacob Wilter
kringloopwinkel Waddinxveen

Jo van Wijk
Kringloopwinkel Noordeloos

Het is al zo’n veertig jaar geleden dat ik vrijwilliger werd voor Woord
en Daad. Dat was nog in de tijd van meneer ’t Lam. Omdat de enige
vrijwilliger in onze omgeving ging verhuizen, werd aan Marie Visser
(zij is helaas begin dit jaar overleden) en mij gevraagd het van haar
over te nemen. Het comité is een paar jaar later opgericht en sindsdien zijn ook de activiteiten uitgebreid. De werkwijze van Woord en
Daad spreekt mij altijd al aan: vanuit de Bijbelse opdracht daadwerkelijk hulpverlenen aan de allerarmsten. Korte lijntjes tussen kantoor
en comité, dat geeft duidelijkheid. Goede besteding van de gelden,
met weinig onkosten. Bekwame mensen die leidinggeven. Vooral
het sponsorprogramma vind ik een prachtige manier van ontwikkelingssamenwerking. Ik mocht, tijdens een comité reis, met eigen
ogen zien, hoe dit in Burkina Faso gestalte krijgt. Gezien mijn leeftijd
ben ik aan het ‘afbouwen’, maar er staat een jong en gemotiveerd
comité klaar om verder te gaan met dit mooie en belangrijke werk.
Bettie Baak
comité Urk

Moïsyàh Shafiei Sabet
kantoorvrijwilliger Sponsoring

Gerrit Middelkoop en
Henk Bikker
kringloopwinkel Gorinchem

Het idee om als vrijwilliger iets voor anderen te kunnen
doen, leefde een poosje bij mij. Ik heb niets met dieren of
dingen, dus moest het iets worden met mensen.
Toen de toenmalige voorzitter van het comité langskwam
om mij te vragen deel te nemen in het comité van Woord
en Daad, hoefde ik daar niet lang over na te denken.
Woord en Daad kwam op mijn pad en het is echt Woord:
de Bijbelse opdracht die zegt dat we moeten omzien naar
onze naasten en Daad: daadwerkelijk iets doen voor onze
naaste ver weg en dichtbij!
Jennie Koers
kringkoopwinkel Harderwjik

ALGEMENE GEGEVENS
Stichting Woord en Daad
Postbus 560, 4200 AN Gorinchem
Spijksedijk 16, 4207 GN Gorinchem
Tel. 0183-611800
info@woordendaad.nl
www.woordendaad.nl
Rabobank 38.54.87.088
IBAN NL64RABO0385487088
t.n.v. Woord en Daad, Gorinchem
Woord en Daad is een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI)
CONTACTPERSONEN
Amanda Holtslag, aanvragen voorlichting
voorlichting@woordendaad.nl
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Martha Tadesse, Ruben Vlot en Woord en Daad

Gezellig samen met anderen
geld verdienen voor een
betere toekomst van
jongeren uit armere landen.
Magda Scheer
kringloopwinkel Alblasserdam
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Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan
duurzame verandering voor mensen in armoede. Zo
creëren we samen hoop en nieuwe kansen.
Woord en Daad verbindt.

GRAFISCH CONCEPT EN REALISATIE
BladenMakers, Nijkerk
DRUK
Drukkerij De Groot
Deze krant is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier
OPLAGE
3.500
OVERNAME ARTIKELEN
Overname van artikelen is prima! Graag met
bronvermelding.

