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BEELD
THEMA: WAT BETEKENT FAMILIE VOOR JOU?

GIFT OF LOVE

Wil jij ook een kind 
blij maken met een 
cadeautje? Geef 
dan een Gift-of-Love 
t.w.v. 9 euro cadeau! 

Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw: 
genoeg mooie momenten om met 
je familie en/of vrienden te vieren. 

Voor een leeftijdsgenoot die opgroeit 
in armoede is een cadeautje krijgen 
niet vanzelfsprekend. Daarom maakt 
Woord en Daad rond Kerst ieder kind 
op school blij met een Gift of Love. De 
kinderen krijgen zowel iets praktisch 
(bijvoorbeeld kleding of een school-
tas) als iets leuks of lekkers.

Een klein geschenk 
met grote waarde

BEELD

DECEMBERMAAND = 
CADEAUTJESMAAND
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LENS / FILTER

Deze Grenzeloos valt in decem-
ber bij jou op de mat. December, 
een bijzondere maand! Mis-
schien heb je er wel naar uitge-
keken. Veel mensen zijn in deze 
weken ook meer samen met hun 
familie. Het kan heel fijn zijn om 
meer tijd voor elkaar te hebben. 
Maar… misschien heb jij geen 
goede band met je familie of 
ken jij iemand voor wie dit geldt. 
Goed om er dan voor elkaar te 
zijn en voor elkaar te bidden! 

Wist je dat jongeren in landen 
waar Woord en Daad werkt vaak 
met veel familieleden bij elkaar 
wonen? En als je een baantje 
hebt en geld verdient, je dit ook 
met elkaar deelt? Zo kan het 
gebeuren dat je oudere broer 
geld verdient, waardoor jouw 
schoolgeld betaald kan worden. 
Toch wel wat anders dan in Ne-
derland! Maar armoede kan vaak 
ook een heftige invloed hebben 
op familierelaties. Bijvoorbeeld 
als kinderen niet meer bij hun 

ouders kunnen wonen omdat 
er niet voldoende eten is. Met 
onze projecten proberen we dat 
soort verdrietige situaties zo veel 
mogelijk tegen te gaan.

We mogen deze maand ook 
denken aan de Heere Jezus, Die 
in de wereld kwam om de duis-
ternis te verdrijven. We wensen 
je gezegende weken toe! En… 
zorg goed voor de mensen van 
wie je houdt!

Grote kans dat je deze maand meer bij en met je 
familie bent. Wat delen jullie met elkaar?

SAMEN DELEN!
#kerstgedachten

LENS/FILTER
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Drie leeftijdgenoten vertellen 
over hun familie en wat Kerst 
voor hen betekent

WERELD
INTERVIEW

Nieuw contact

Guatemala

Kun je iets over jezelf vertellen? 
Mijn naam is Jonathan Elí. Ik zit 
op de Rayo de Luz School van 
AMG, in de achtste klas. Samen 
met mijn ouders, grootouders 
en mijn kleine zusje woon ik in 
de wijk Colonia La Verbena in 
Guatemala-Stad. 

Heb je een grote familie?
Ja, best wel. Voor mij is de familie 
belangrijk omdat ik steun van 
hen krijg, zij kennen mij al mijn 
hele leven. We leren van elkaar, 
zij helpen mij een plek in de 

maatschappij te krijgen en met 
verschillende mensen om te 
gaan. De beste band heb ik met 
mijn neef Isaias, we zijn even 
oud en hebben dezelfde hobby's. 
Mijn ouders zijn heel hecht, ze 
hebben moeilijke situaties samen 
kunnen oplossen en hebben 
elkaar altijd gesteund.

Bespreek je veel dingen met je 
familie? Naar wie ga je het liefst 
toe als je ergens mee zit?
In ons gezin hebben we een goede 
band. Vooral tijdens het eten 

delen we de gebeurtenissen van 
de dag. Als ik het in mijn emoties 
ergens moeilijk mee heb, kan ik 
goed met mijn leraren praten. Ik 
voel dat zij mij begrijpen. Voor an-
dere dingen ga ik naar mijn vader, 
want hij is wijs, het is fijn om hem 
als vader te hebben.

‘Kerst betekent 
voor mij de herin

nering aan Gods 
liefde voor ons.’

THEMA: WAT BETEKENT FAMILIE VOOR JOU?

NIEUW CONTACT
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Welke persoon in je familie is 
een rolmodel voor je? 
Mijn rolmodel is mijn moeder. 
Ze is erg vasthoudend. Zelfs als 
ze moe is, is ze zich altijd bewust 
van ons. Ze geeft me de ruimte 
om verantwoordelijkheid te ne-
men, maar ze is altijd op de een 
of andere manier aanwezig.

Hoe vieren jij en je familie 
Kerst? 
Al een paar dagen voor Kerst 
beginnen we met de voorbe-
reidingen. Deze momenten zijn 
belangrijk omdat het zelden 
voorkomt dat we allemaal bij 
elkaar kunnen zijn. Kerst bete-
kent voor mij de herinnering aan 

Gods liefde voor ons. Het is een 
goed moment om Hem te zoe-
ken en als gezin tegenslagen het 
hoofd te bieden en zegeningen 
te ontvangen.

Wat is je wens voor je familie 
voor het nieuwe jaar?
Een gezamenlijk doel van ons 
gezin is een eigen huis, maakt 
niet uit waar, waar we samen 
kunnen zijn. Verder wens ik dat 
we in vrede mogen leven, dank-
baar mogen zijn voor wat we 
hebben en momenten hebben 
om bij elkaar te zijn.

Kun je iets over jezelf vertel-
len? 
Ik ben Zyan Wyne de Guzman 
(17). Mijn school is de Baliwasan 
Senior High school. En ik woon 
in Zamboanga City, een stad op 
het één na grootste eiland van 
de Filipijnen. 

Heb je een grote familie? 
Ik ben de oudste thuis. Na mij 
komen er nog twee broertjes en 
een zusje. We wonen in het huis 
van mijn grootmoeder, en mijn 
oom woont ook bij ons in huis. 

Dus we hebben wel een grote 
familie. Ik ben dankbaar dat ik 
in een christelijke familie mag 
opgroeien; mijn opa is dominee 
geweest en ook mijn familie 
heeft het christelijke geloof 
omarmd, ondanks dat we een 
moslimachtergrond hebben. 
Mijn opa leidt iedere week een 
Bijbelstudie voor onze familie. 
We gaan ook met elkaar naar 
de kerk. Dat geeft een speciale 
band. 

Bespreek je veel dingen met 
je familie? Naar wie ga je het 
liefst toe als je ergens mee zit?
Mijn vader komt altijd erg laat 

NAAM Jonathan Elí
GEZIN 1 zusje
SCHOOL Rayo de Luz 
School van AMG
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Filipijnen

Lees verder op de volgende pagina.
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uit zijn werk, dus het is lastig om 
iets met mijn vader en moeder 
tegelijk te bespreken. Mijn moe-
der is gelukkig wel vaak thuis en 
meestal deel ik het met haar als 
ik ergens mee zit. Maar soms 
hou ik zaken ook voor mezelf. 

Welke persoon in je familie is 
een rolmodel voor je? 
Mijn vader is aardig voor ons en 
hij zorgt ook voor het gezinsin-
komen. Ik vind het alleen heel 

jammer dat hij altijd zo laat thuis 
komt. Ik zou heel graag willen 
dat hij weer eerder naar huis 
komt, net als vroeger. Ik heb 
fijne herinneringen aan vroeger, 
vooral de keer dat we met elkaar 
Kerst vierden en alles nog goed 
was. Nu gaat mijn vader niet 
meer naar de kerk en ik heb van 
oma gehoord dat mijn vader 
nog een ander gezin heeft. Dat 
vind ik heel verdrietig. Ik hoor 
mijn ouders er ruzie over maken, 
maar ik wil hen beiden respecte-
ren en daarom meng ik me niet 
in hun problemen. 

Maar als je vraagt wie mijn 
rolmodel is? Dat is mijn moeder, 
absoluut! Ze is er altijd voor me. 
Ze is een vrouw die dicht bij Je-
zus leeft. Mijn moeder herinnert 
me er vaak aan dat het geloof in 
de Heere Jezus het belangrijkste 
is in mijn leven. Ondanks dat ze 
erg lijdt onder de situatie met 
mijn vader, probeert ze toch om 
sterk te zijn voor ons.

Hoe vieren jij en je familie 
Kerst? 
Kerst is echt feest bij ons. We 
verzamelen ons met de hele 
familie in het huis van mijn opa 
en oma van mijn vaders kant. We 

ontmoeten elkaar op kerstavond 
en iedere familie brengt wat te 
eten mee. Mijn opa zorgt voor 
het vlees: een geroosterd varken 
aan een spit. Voordat we gaan 
eten, bidden we tot God en 
lezen we uit Zijn Woord over de 
betekenis van Kerst. Na het eten 
doen we spelletjes met neven 
en nichten en rond middernacht 

openen we onze cadeautjes. De 
volgende dag gaan we naar het 
strand en genieten we van het 
samenzijn met de hele familie. 

Wat is je wens voor je familie 
voor het nieuwe jaar?
Ik hoop en bid dat op een dag 
onze Hemelse Vader ons gezin 
zal herstellen, zodat we opnieuw 
de gelukkige familie worden die 
we vroeger waren. Familie is 
voor mij tijd en aandacht voor 
elkaar hebben. Daarom doe ik 
voor nu mijn uiterste best om 
het leven makkelijker te maken, 
vooral voor mijn moeder.

NAAM Zyan Wyne de 
Guzman
LEEFTIJD 17
GEZIN 2 broertjes en 
1 zusje
SCHOOL Baliwasan 
Senior High school

‘Familie is 
voor mij tijd en 
aandacht voor 

elkaar hebben.’ 
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Kun je iets over jezelf vertellen? 
Ik ben Marina Oomen, 12 jaar 
oud. Samen met mijn vader, moe-
der, broers, broertjes en zusje 
woon ik in Nederhemert. Ik zit in 
de eerste klas van het havo/vwo 
op de Gomarus in Zaltbommel. 
Op school heb ik het erg naar 
mijn zin, het is een heel gezel-
lige school met een christelijke 
identiteit. 

Heb je een grote familie? 
Ja, ik kom uit een grote familie 
met veel ooms, tantes, neefjes en 
nichtjes. Iedereen in mijn familie 

staat voor elkaar klaar, dat vind 
ik mooi. Het fijne is dat het groot-
ste gedeelte van mijn familie in 
de buurt woont, dus ik zie ze heel 
vaak. Ook doen we als familie 
geregeld leuke dingen, zoals Sin-
terklaas vieren. En met Oudjaar 
bakt mijn opa oliebollen en dan 
komt iedereen gezellig langs. 

Vakanties vieren we vaak met 
familie, in de zomervakantie zijn 
we nog met mijn opa en oma op 
vakantie geweest. En we gaan 
ook elk jaar een paar daagjes met 
de hele familie weg. Met z’n allen 
in een groot huis, heel gezellig. In 
mijn familie is het geloof ook heel 

belangrijk, dat kun je bijvoor-
beeld merken aan zondags naar 
de kerk gaan, bidden en te leven 
naar de Bijbel. 

Bespreek je veel dingen met 
je familie? Naar wie ga je het 
liefst toe als je ergens mee zit?
De oppervlakkige dingen 
bespreek ik vaak wel met familie, 
en de serieuzere dingen het liefst 
met mijn moeder of mijn nicht.

Welke persoon in je familie is 
een rolmodel voor je?
Mijn tante inspireert mij. Ze 
houdt veel van dieren en van de 
natuur en daar hou ik ook van. En 
ze staat qua leeftijd het dichtste 
bij mij. Ik zag haar heel vaak, al-
leen is ze pas getrouwd en woont 
nu niet meer in de buurt, dat is 
wel jammer. 

Hoe vieren jij en je familie 
Kerst? 
Wij vieren Kerst met ons gezin 
en gaan dan naar de kerk om 
over de geboorte van de Heere 
Jezus te horen. Het zijn altijd 
gezellige dagen met ons gezin. 
Op Tweede Kerstdag is ook mijn 
oma jarig en dat vieren we met 
de hele familie door gezellig een 
taartje te eten met elkaar en 
daarna samen te eten. 

Wat is je wens voor je familie 
voor het nieuwe jaar?
Dat ze een gezond en vredig 
jaar hebben en dat ze allemaal 
in leven mogen blijven. 

Nederland

‘Iedereen in mijn 
familie staat voor 

elkaar klaar, dat 
vind ik mooi.’

NIEUW CONTACT

NAAM Marina Oomen
LEEFTIJD 12
GEZIN 5 broer(tjes), 1 zusje
SCHOOL Gomarus
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VOORGESTELD VOOR JOU/TIPS

Familiespelletjes
De perfecte invulling 
van die lange winter-
avonden: spelletjes! 
Weet jij wat er alle-
maal bij jullie thuis in 
de kast ligt? Ook hier 
geldt: kijk eens bij 
een (Woord en Daad) 
kringloopwinkel in 
de buurt. Aanbod 
genoeg!

GRENZELOOS - 15

TONY’S 
IN JE MELK
Wind, regen, bladerpracht en avondrood: het 
najaar is bij uitstek een periode om met je 
familie te genieten van de veranderende natuur 
en daarna gezellig binnen op te warmen. Met 
deze tips komt dat helemaal goed!

#tips voor het najaar!

Dikke dekens en sloffen
Ben jij een echte koukleum? Zorg dan dat je een 
lekkere dikke deken of fijne sloffen in huis hebt. 
Bij de kringloop vind je vast iets leuks: niet duur 
en het scheelt weer stookkosten!
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VOORGESTELD VOOR JOU/TIPS 

Tip : Schaaf 
extra chocoloda 
voor bovenop de 

slagroom! 

Tony’s in je melk 
De lekkerste verantwoorde chocolade-
melk! Nodig voor 2 grote mokken: 500 
ml melk, 125 gr Tony’s Chocolonely (kies 
jouw favoriete smaak) en eventueel 
slagroom. Breng de melk aan de kook en 
los de chocolade al roerend op in de hete 
melk. Verdeel over 2 mokken, doe er wat 
slagroom op en smullen maar!

#DITVINDJELEUK

Winterwandeling 
Geef jij niet om een beetje kou? Doe dan 
eens mee met een winterwandeling! Vrij-
willigerscomités van Woord en Daad orga-
niseren allerlei acties. Zo steun je meteen 
het goede doel! Op www.woordendaad.nl/
activiteiten vind je een overzicht. 

Escaperoom
Ga jij er graag op uit, maar 
houd je niet van kou? Probeer 
dan eens een escaperoom, 
ideaal bij guur weer. Tip: goog-
le op ‘christelijke escaperoom’ 
of kijk eens bij De Schone 
Schepping in Barneveld.

www.deschoneschepping.nl

GRENZELOOS - 17
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BEELD

De 13-jarige Galcha komt uit 
Wolaita, een regio in het zuiden 
van Ethiopië. Hij groeit op met 
zijn vader, moeder en broers 
met wie hij een goede band 
heeft. Het gezin woont op het 
platteland en is arm, daarom 
helpt Galcha al van jongs af aan 
met verschillende huishoude-
lijke taken. Toch besluit Galcha 
op een dag weg te gaan. Een 
keuze die zijn leven verandert.

Galcha: ‘Een vriend uit de buurt 
vertelde me dat er veel geld en 
werk in de stad Sodo is en dat ik 

daar heel rijk zou worden.’ Galcha 
droomt van een beter leven, 
daarom besluit hij naar Sodo te 
gaan. Eenmaal daar blijkt echter 
dat geld verdienen moeilijk is. ‘Ik 
ging aan de slag in een theehuis, 
maar ik kreeg zo weinig uitbetaald 
dat ik niet elke dag te eten had.’

Lijm snuiven tegen de honger
Galcha kan zichzelf nauwelijks 
onderhouden en al helemaal geen 
geld verdienen voor zijn ouders 
en broers. ‘Ik voelde me wanhopig 
en besloot naar een andere stad 
te gaan. In Addis Abeba, de hoofd-

stad van Ethiopië, dacht ik betere 
kansen te krijgen en mijn droom 
waar te maken. Maar de realiteit 
op de straten van Addis Abeba is 
hard. Kinderen zwerven rond, op 
zoek naar werk waar ze wat geld 
mee kunnen verdienen. Wanneer 
dat niet lukt en ze perspectief 
verliezen, ligt het gebruik van 
alcohol en andere verdovende 
middelen op de loer. Zo ook voor 
Galcha: ‘Samen met andere jon-
gens begonnen we lijm en benzine 
te snuiven om ons te verdoven. Zo 
voelden we geen honger en kou 
meer.’ Galcha leeft zes maanden 

EINDELIJK THUIS

Ethiopië

GALCHA (13 JAAR): ‘MIJN VADER HUILDE 
VAN BLIJDSCHAP TOEN IK THUISKWAM’

THEMA: WAT BETEKENT FAMILIE VOOR JOU?
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BEELD

op straat en wordt dagelijks 
geconfronteerd met honger, 
mishandeling, kou en gebrek aan 
een veilige slaapplaats.

Grote verandering 
Het leven verandert wanneer 
Galcha in contact komt met 
een medewerker van Hope for 
Justice. Na een aantal gesprekken 
wordt hij uitgenodigd om in het 
Lighthouse te komen wonen. ‘Ik 
kreeg onderdak, maaltijden, medi-
sche zorg en psychosociale steun.’ 
In het begin van Galcha’s opvang 
in het Lighthouse is hij verlegen 
en heeft hij een lage eigenwaarde, 

maar na verschillende gesprekken 
en lifeskill lessen wordt hij actie-
ver en groeit zijn eigenwaarde. Hij 
volgt onderwijs en doet mee aan 
de sport- en spelactiviteiten.

Terug naar huis 
‘Ik wilde graag terug naar mijn 
eigen huis, daarom heeft Hope 
for Justice mijn ouders en broers 
opgespoord. Na een maand kon ik 
terugkeren naar mijn ouders. Dat 
was een emotioneel weerzien. 
Mijn vader viel op de grond en 
huilde van blijdschap!’

Na de thuiskomst van Galcha 
ontving zijn familie voorlichting 

Lees meer over 
dit project:

over het gevaar van kinder-
uitbuiting. Ook kregen ze 
startkapitaal waarmee ze een 
eigen bedrijfje kunnen starten. 
Inmiddels gaat het goed met 
Galcha. Met de steun van het 
project kan hij regelmatig naar 

school en werkt hij hard aan 
zijn toekomst.

*Vanwege privacy is de naam 
Galcha gefingeerd. Ook is het 
gezicht van Galcha’s moeder 
onherkenbaar gemaakt

THEMA: WAT BETEKENT FAMILIE VOOR JOU?



MET STER

Familie. Mensen waar je mee kunt 
praten, waarbij je kunt uithuilen en 
waarmee je kunt lachen. Ook al hoeft 
het niet altijd zo te zijn. Een goede band 
met je familie is niet altijd vanzelfspre-
kend. Het kan ook heel anders zijn. Maar 
familie blijft belangrijk. Heel belangrijk. 
Of je nu in Afrika woont, in Oekraïne, 
Rusland of Nederland, het maakt niet 
uit. Mensen op wie je terug kunt vallen, 
mensen die je bloedverwanten zijn: 
iedereen heeft dat nodig.

Kerst. Het Bijbelvers uit Lukas 2 is een 
best wel bekend vers. Als opzegversje in 
de kleuterklas, als preek met Kerst of als 
dagopening op school. Misschien is het 
voor jou wel een heel normaal Bijbelvers 

geworden. En daardoor is misschien ook 
wel de diepe betekenis achter dit vers 
weggevallen. Lekker eten, misschien wel 
met familie, kerstmuziekje erbij… Is dat 
de betekenis van Kerst? Of… betekent 
het meer?

Dit Bijbelvers vertelt dat de Redder werd 
geboren. Hij redt ons van de dood. En 
als Hij de Redder van je hart is, dan is 
het pas écht Kerst.

TEKST 
WILLIANNE

is 14 jaar en 
Havo-3 leerling.

EN ZIJ BAARDE HAAR 
EERSTGEBOREN ZOON 

EN WOND HEM IN 
DOEKEN EN LEGDE HEM 

NEDER IN DE KRIBBE 
... omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. Lukas 2:7

Wat betekent 
Kerst voor jou?

Echt Kerst!
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BEELD

FAMILIEFOTO’S# Cheese

In veel gezinnen is het een traditie om ieder jaar 
een mooi gezinskiekje te maken.  

Misschien doe je met lichte 
tegen zin mee. Even allemaal 
lachen -cheese- en klaar weer. 

Foto’s kunnen heel dierbare 
herinneringen zijn. Zeker als 

je maar heel weinig foto’s 
hebt. Voor deze oma uit 
Ethiopië is deze polaroid van 
haarzelf met haar kinderen 
en kleinkinderen een ware 
schat. 

THEMA: WAT BETEKENT FAMILIE VOOR JOU?

Tijd voor 
een 

familiefoto!
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GEDEELD

'DANIËL PUT HOOP 
UIT ONZE BRIEVEN'

Herbert (15), Gerianne (13) en Jan-Arne 
(12) hebben een ‘broertje’ aan de 

andere kant van de wereld.

Voor Herbert, Gerianne 
en Jan-Arne is familie heel 
belangrijk. Je familie kan je 
tot steun zijn als je het ergens 
moeilijk mee hebt. Je kunt ook 
veel leuke dingen samen doen, 
zoals een spelletje of een leuk 
dagje weg met het gezin. Her-
bert: ‘Ik speel graag Monopoly 
met Gerianne en Jan-Arne.’

De ouders van Herbert,  
Gerianne en Jan-Arne zijn al 
lang sponsor. Herbert: ‘Toen 

mijn moeder haar eerste baan 
had, wilde ze haar geld niet al-

leen voor zichzelf houden. Ze 
koos ervoor om via Woord en 
Daad een kind te sponsoren’. 

GEDEELD

‘Je familie kan je 
tot steun zijn als je 

het ergens moeilijk 
mee hebt.’

THEMA: WAT BETEKENT FAMILIE VOOR JOU?
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MIJN VERHAAL

Eerst sponsorden ze Vanaja uit 
India, daarna Brandon uit Colom-
bia, en nu Daniël uit Colombia. 
Daniël is 6 jaar en leeft samen 
met zijn vader, moeder en een 
oudere broer (11).  Hij woont in 
een huis met twee kamers. Daniel 
loopt elke dag 15 minuten naar 
school. Hij droomt ervan om eens 
een goede voetballer te worden. 
Jan-Arne: ‘We sponsoren Daniël 
omdat hij dan naar school kan en 
uit de Bijbel mag horen.’ 

Contact met Daniël hebben ze 
via het schrijven van brieven. ‘Van 
Daniël hebben we pas de eerste 

brief gekregen. Hij vertelt over 
zijn cijfers op school, dat hij gym 
het leukste vak vindt en hij heeft 
zijn school met vriendjes voor ons 
getekend. Ook vertelde hij dat 
hij een hond heeft die Rio heet.’ 
Een aantal keren per jaar sturen 
ze post naar Daniël om op die 
manier verbonden te zijn met hun 
‘broertje’ aan de andere kant van 
de wereld. Gerianne: ‘Het is mooi 
om te zien dat Daniël hoop put uit 
de brieven en kaarten die wij hem 
sturen.’ 

Van Daniël leren ze dat er ook 
kinderen in de wereld zijn die 

niet de middelen hebben om naar 
school te gaan. Jan-Arne: ‘Dan be-
sef je dat wij zomaar naar school 
kunnen.’ Als Herbert, Gerianne 
en Jan-Arne Daniël zouden ont-
moeten, zouden ze willen zien hoe 
hij leeft in Colombia. Ze zouden 
de school willen bekijken waar 
Daniël op zit, en kunnen kletsen 
over zijn hobby’s en vriendjes. Ze 
wensen hem dat hij een goede 
toekomst kan krijgen, dat hij zijn 
diploma zal behalen en een goede 
baan krijgt. ‘En, dat hij een nieuw 
hart mag krijgen.’

‘Van Daniël 
hebben 

we pas de 
eerste brief 
gekregen.’
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#22 april

Helemaal
gratis!

Een bijzondere mijlpaal! Op 22 april 2023 DV is de Woord 
en Daad Werelddag en uiteraard staan we dan ook stil bij 
dit jubileum. Zet je de datum vast in je agenda? 's Avonds is 
er ook een mooi jongerenprogramma. Van harte welkom!

Voortaan altijd de Grenzeloos in 
je brievenbus?
Meld je aan via www.
woordendaad.nl/grenzeloos

VOLGEND JAAR
BESTAAT

WOORD 
EN DAAD 
50 JAAR!
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