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> WOORD
DOOR DS. P. VERHAAR, NIEUWAAL 

Joas geadopteerd
Zo verborg hem Jósabath, de dochter van 
den koning Joram, de huisvrouw van den 
priester Jójada.
2 KRONIEKEN 22 VERS 11 (MIDDEN)

Het	is	een	moeilijke	tijd	in	Juda.	De	goddeloze	Athalia	doodt	
al	de	prinsen	in	het	land.	Zij	neemt	de	macht	over	en	onder-
tussen	probeert	de	duivel	Gods	plan	tegen	te	houden.	Als	
het	koningshuis	uitgeroeid	is,	kan	de	Messias	niet	geboren	
worden	in	de	geslachtslijn	van	David.

Maar	de	Heere	regeert.	Jósabath,	de	vrouw	van	de	
hogepriester,	weet	één	van	de	prinsen	te	redden.	Het	is	
Joas,	een	jongetje	van	nog	geen	jaar.	Hij	wordt	als	het	ware	
geadopteerd	door	het	priesterechtpaar	en	verstopt	in	de	
tempel.	

Het	is	bijzonder	hoe	de	Heere	zorgt.	Een	kind	dat	nergens	
van	weet,	krijgt	precies	de	zorg	die	nodig	is.	Samen	met	zijn	
voedster	krijgt	hij	een	veilige	plaats	met	eten	en	drinken.	
Naast	lichamelijke	verzorging	krijgt	hij	ook	onderwijs	van	

zijn	pleegvader,	de	hogepriester	Jójada.	Dat	is	onmisbaar.	
Straks	wordt	Joas	koning	en	moet	hij	het	volk	regeren.	
Alleen	met	de	Heere	zal	dat	gaan.	En	zo	lang	Joas	luistert	
naar	de	raad	van	zijn	pleegvader	Jójada	gaat	het	goed.	In	de	
geschiedenis	van	Joas	zien	we	hoe	de	Heere	(op)voeding	en	
onderwijs	wil	gebruiken	in	Zijn	plan.

Wat	is	het	mooi	dat	er	zo	voor	Joas	gezorgd	wordt.	Te	
midden	van	het	gevaar	mag	hij	veilig	zijn.	En	bijna	vanzelf	
denken	we	verder.	Misschien	aan	ons	sponsorkind,	maar	
toch	ook	aan	de	Heere,	Die	Zich	bekend	maakt	als	‘onze	
Vader,	Die	in	de	hemelen’	is.	De	heilige	God,	Die	met	zondige	
mensenkinderen	te	maken	wil	hebben	en	voor	hen	Zijn	Zoon	
heeft	gegeven.	Om	Jezus’	wil	neemt	de	Heere	kinderen	aan:	
aangenomen	kinderen.	Dat	zijn	mensenkinderen	die	alleen	
van	genade	kunnen	leven.	

› VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

Even geen woorden
We	werken	vanuit	de	hoop	van	het	Evangelie.	 
Dat	zeggen	we	wel	eens	tegen	elkaar	als	collega’s	van	
Woord	en	Daad.	 
Als	er	weer	heftig	nieuws	komt	uit	landen	waar	we	werken.	 
Geweld	dat	oplaait	en	de	programma’s	verstoort.	 

We	werken	vanuit	hoop,	zeggen	we	dan	al	snel	tegen	
elkaar.	 
En	dat	is	waar:	we	werken	vanuit	hoop.	 
De	hoop	die	geankerd	is	in	Jezus,	Die	het	diepste	leed	om	
ons	te	redden.		
Onderzoek	wees	uit	dat	kinderen	in	ons	sponsorprogram-
ma	daadwerkelijk	meer	hoop	zijn	gaan	ervaren.	Bemoe-
digend!	Toch	sterft	het	‘we	werken	vanuit	hoop’	op	mijn	
lippen als ik oog in oog sta met een groep straatjongens op 
de	markt	in	Cotonou,	Benin.	Daar	zien	we	hoe	het	leven	
eruit	kan	zien	als	er	geen	geld	was	om	naar	school	te	gaan.	 
  
We	lopen	op	een	gewone	doordeweekse	dag	over	de	
markt.	Het	is	een	drukte	van	belang.	Vrouwen	met	kleur-
rijke	doeken	op	hun	hoofd	kopen	en	verkopen.	Rijen	auto’s	
staan	klaar	tussen	de	kramen	en	worden	van	binnen	en	
buiten	volgeladen.		 

Achter	de	vrolijkheid	van	het	marktgebeuren	gaat	een	an-
dere	werkelijkheid	schuil.	Even	later	staan	we	aan	de	rand	
van	de	markt	voor	twee	houten	barakken.	In	de	meisjesba-
rak	hangen	meisjes	onderuitgezakt	op	stoelen.	Sommigen	
kletsen	met	elkaar.	Anderen	liggen	met	hun	hoofd	op	de	
bank	op	de	tafel	voor	hen.	Moe	van	het	zware	werk	van	de	
afgelopen	uren.	Ze	slapen	door	het	lawaai	heen.	 
  
In	de	jongensbarak	zitten	jongens	klaar	om	ons	te	ontvangen.	 
Ze	vertellen	hoe	ze	vanaf	het	platteland	uit	huis	zijn	ge-
vlucht	of	weggestuurd.		 
Op	de	markt	verdienen	ze	geld	met	veel	te	zwaar	werk.	
Grote	pakken	sjouwen	ze,	voor	een	schamel	loon.	Soms	
krijgen	ze	niets	en	worden	ze	afgerammeld	door	een	
ontevreden	baas.		 
Elke	nacht	brengen	ze	op	het	verlaten	marktplein	door.	
Ook	afgelopen	nacht,	toen	het	zo	hard	regende	en	ik	droog	
in	mijn	bed	lag.	
Terug	in	de	auto	zijn	we	stil.		 
Ja,	we	werken	vanuit	hoop.	 
Maar	soms	heb	je	even	geen	grote	woorden.	

r.molenaar@woordendaad.nl

‘We zien hoe de Heere 
(op)voeding en onderwijs wil 

 gebruiken in Zijn plan.’  
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‘Mijn leven is een bewijs van Gods werk.’ Dit krachtig getuigenis komt uit de mond 
van Shirley Yajaira Cerinza Vila (32). In 2014 spraken we Shirley over haar bijzondere 
levensverhaal en onlangs was ze in Nederland. Tijd om bij te praten dus! We 
ontmoeten Shirley, haar man én haar voormalig sponsors Jan en Gerda op een zonnige 
woensdagmiddag in september. Er is maar één vraag nodig om Shirley opnieuw haar verhaal 
te laten vertellen, waarin passie en emotie elkaar afwisselen.

BIJ GOD IS 
ALLES MOGELIJK
ONMOGELIJKE	DROOM	WORDT	VOOR	SHIRLEY	WERKELIJKHEID

TEKST:	ERIKA	LEVERING,	COMMUNICATIEMEDEWERKER		
BEELD:	WOORD	EN	DAAD
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‘Ik	heb	jaren	gebeden	voor	dit	moment,’	vertelt	
Shirley	over	haar	bezoek	aan	Nederland.	Het	mo-
ment	waarop	ze	voor	het	eerst	voet	op	Nederlandse	
bodem	zette	en	Jan	en	Gerda	weer	kon	omhelzen	
was	speciaal.	‘Toen	ik	eindelijk	op	Schiphol	landde,	
was	ik	erg	blij.	Ik	voelde	me	een	gezegend	mens!’
Shirley	is	een	gedreven	kinderarts.	‘Als	kind	was	ik	
zelf	vaak	ziek.	Tegenwoordig	is	het	mijn	beurt	om	te	
zorgen	voor	de	kinderen	van	nu.	Ik	woon	niet	meer	
in mijn geboorteland Colombia, maar ik ga regelma-

tig	terug	om	mijn	verhaal	te	vertellen	op	scholen.	Ik	
wil	graag	uitdelen	van	alles	wat	ik	ontvangen	heb.	
Door	mijn	getuigenis	gaan	kinderen	geloven	dat	het	
mogelijk	is	om	hun	levensverhaal	te	veranderen.	Ik	
zie	dan	de	hoop	in	hun	ogen.	Sommige	kinderen	zijn	
inmiddels afgestudeerd en vertellen me dat ik een 
inspiratiebron	voor	hen	was.’

BEWOGEN LEVEN
Shirley	heeft	in	haar	leven	veel	meegemaakt.	‘Ik	was	
vijf jaar toen mijn vader ons verliet en niet meer 
terugkwam.	Mijn	moeder	bleef	achter	als	een	verbit-
terde	vrouw.	Ze	werkte	hard	en	liet	mij	en	mijn	twee	
zussen	dan	thuis	alleen	achter.	Na	het	vertrek	van	
onze	vader	nam	ze	ons	niet	meer	mee	naar	de	kerk.	
Toch	bleven	wij	gaan,	stiekem.	In	de	kerk	vonden	we	
de	liefde	die	we	thuis	niet	kregen	en	we	baden	sa-
men	of	God	het	hart	van	onze	moeder	zou	aanraken.’
Na	zes	jaar	gebeurde	er	een	wonder,	vertelt	Shirley.	
‘Op	een	dag	kwam	er	een	Duitse	zendelinge	in	de	

kerk.	Zij	hoorde	over	de	situatie	en	ging	in	gesprek	
met	mijn	moeder.	Het	hart	van	mijn	moeder	werd	
geopend.	Op	dat	moment	wist	ik	dat	ik	die	God	van	
wonderen	beter	wilde	leren	kennen.’

TWEEDE THUIS
‘Toen	ik	twaalf	jaar	was,	verhuisden	mijn	moeder,	
twee	zussen	en	ik	naar	de	hoofdstad	Bogotá.	Daar	
gingen	we	in	de	arme	wijk	Cazuca	wonen.’	Shirley	
had	inmiddels	de	basisschool	bijna	afgerond.	
‘Vanwege	de	hoge	kosten	was	verder	studeren	op	
de	middelbare	school	niet	mogelijk,	daarom	wilde	
ik	eigenlijk	het	laatste	jaar	van	de	basisschool	over-
doen.	Maar	ik	was	de	beste	leerling	van	de	klas,	dus	
moest	ik	van	school	af.	De	docent	sprak	met	mijn	
moeder	en	vertelde	dat	ik	via	CDA	[Cooperation	
Dios	es	Amor	-	God	is	Liefde,	nu	Conviventia	-	red.]		
naar	school	kon	blijven	gaan.	Elke	dag	liep	ik	samen	
met	mijn	zussen	40	minuten	naar	school.	De	school	
was	ons	tweede	thuis.	Het	was	ook	de	plek	waar	we	
eten	kregen	en	over	God	leerden.’

ONMOGELIJKE DROOM 
Shirley	lag	door	haar	zwakke	gezondheid	vaak	in	het	
ziekenhuis.	‘De	dokters	en	zusters	fascineerden	me.	
Ooit	verklapte	ik	mijn	toekomstdroom	om	dokter	te	
worden	aan	mijn	moeder.	“Weet	je	niet	dat	we	arm	
zijn?	We	hebben	geen	geld	voor	een	dergelijke	oplei-
ding,”	zei	ze.	“Vergeet	het,	zodat	je	niet	teleurgesteld	
naar	de	toekomst	kijkt.”	Toch	hield	ik	de	droom	vast,	
want	in	de	kerk	hoorde	ik	dat	alles	wat	bij	mensen	
onmogelijk	lijkt,	mogelijk	is	bij	God.’	

In	het	laatste	jaar	van	Shirley’s	middelbareschooltijd	
kwam	op	een	dag	Missy	Christie,	directeur	van	CDA,	
de	klas	binnen.	Ze	had	bezoekers	uit	Australië	bij	
zich.	Zij	vroeg	aan	de	leerlingen:	‘Wat	willen	jullie	

‘ De school was 
ons tweede thuis.’ 
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ONMOGELIJKE	DROOM	WORDT	VOOR	SHIRLEY	WERKELIJKHEID

Shirley in 2022 met Jan 
en Gerda in Nederland.

Shirley tijdens haar diploma-
uitreiking in 2013.

WERELDDELEN /DECEMBER 2022



6 

worden?’	Shirley:	‘Opeens	vertelde	ik	mijn	droom	
midden	in	de	klas.	Ik	vertelde	ook	dat	God	ervan	
wist.	De	kinderen	in	de	klas	lachten	me	uit.’

WERKELIJKHEID 
De	dag	van	haar	diplomering	vergeet	Shirley	nooit.	
‘We zaten allemaal klaar om ons diploma in ont-
vangst	te	nemen.	Missy	sprak	ons	toe.	“CDA	maakt	
graag	dromen	van	jongeren	werkelijkheid,”	zei	ze.	Ze	
vertelde dat jongeren vervolgopleidingen zouden 
gaan	starten.	Omdat	mijn	moeder	net	genoeg	
verdiende	om	mij	en	mijn	zussen	te	onderhouden,	
wist	ik	dat	een	opleiding	voor	mij	onmogelijk	was.	

Plotseling	hoorde	ik	mijn	naam	noemen.	”Shirley,	jij	
bent door CDA geselecteerd om een studiebeurs te 
ontvangen en in Cuba medicijnen te gaan studeren,” 
zei	Missy.	Op	dat	moment	schreeuwde	het	in	mijn	
hart:	Dank	U,	God,	dat	U	deze	droom	werkelijkheid	
voor mij maakt! Mijn moeder, die ook in de zaal zat, 
kon	haar	oren	niet	geloven.	“Bedoelen	ze	mijn	doch-

ter?”	vroeg	ze	aan	de	vrouw	van	de	dominee,	die	ook	
mee	was.	Die	knikte	bevestigend.’

VERGEVING
Er	moest	veel	geregeld	worden,	want	de	studiebeurs	
was	niet	toereikend	voor	de	reis-	en	verblijfkosten	
en	de	aanschaf	van	het	benodigde	lesmateriaal.	Ie-
mand	van	de	lokale	overheid	was	bereid	om	Shirley’s	
vliegticket	te	betalen	en	verschillende	mensen	uit	de	
kerk	gaven	haar	schriften,	pennen	en	allerlei	andere	
spullen.	Ook	moest	ze	toestemming	krijgen	van	haar	
vader,	omdat	Shirley	nog	minderjarig	was.	‘Ik	had	
hem	al	jaren	niet	gesproken,	maar	met	de	hulp	van	
CDA	kwamen	we	erachter	waar	hij	woonde.	Hij	zei	
dat	hij	alleen	toestemming	zou	geven	als	we	bij	hem	
langs	zouden	gaan.	Dat	was	spannend,	maar	toen	hij	
mij	en	mijn	moeder	zag,	gaf	hij	een	knuffel,	hij	huilde	
en	vroeg	om	vergeving.	Ik	gaf	hem	een	Bijbel	en	zei	
dat	ik	hem	vergaf.’
Shirley	werd	op	het	vliegveld	uitgezwaaid	door	de	
mensen	uit	haar	kerk.	‘Ik	was	zenuwachtig,	want	het	
was	de	eerste	keer	dat	ik	zou	vliegen.	Ze	gingen	in	
een	cirkel	om	mij	heen	staan	en	baden	voor	me.	Mijn	
moeder	huilde	veel.’

DROOM KOMT IN VERVULLING
‘In	2009	liet	CDA	me	weten	dat	er	niet	genoeg	
financiële	middelen	waren	om	mijn	studiebeurs	te	

‘ Dank U, God, dat U deze droom 
werkelijkheid voor mij maakt! ’ 

Shirley trouwde in 2018. Jan 
was aanwezig op de bruiloft. 



verlengen.	Dit	was	een	harde	klap.	Ik	bad	tot	God:	U	
gaf	me	deze	droom,	maar	alleen	kan	ik	dit	niet.	Ik	heb	
Uw	hulp	nodig.	Een	aantal	maanden	later	kreeg	ik	weer	
bericht	van	CDA.	Hierin	stond	dat	twee	sponsors,	Jan	
en	Gerda,	mij	wilden	steunen.	Ik	barstte	in	huilen	uit	
en	kon	het	niet	geloven.	“Wie	ben	ik,	dat	zij	mij	willen	
helpen?”	dacht	ik.	Regelmatig	schreef	ik	hun	een	brief.	
Hierin vertelde ik over mijn studie, ik deelde mijn cijfer-
lijst	en	stuurde	foto’s.’

ALLES IS MOGELIJK BIJ GOD 
In	2013	was	na	jaren	hard	studeren	de	diploma-uitrei-
king	in	zicht.	‘Ik	wilde	graag	dat	mijn	familie	aanwezig	
zou	zijn	bij	mijn	diploma-uitreiking	in	Cuba.	Opnieuw	
zei	mijn	moeder:	“We	zijn	arme	mensen,	dat	is	onmo-
gelijk.”	Waarop	ik	zei:	”Ik	vraag	u	niet	om	een	oplos-
sing,	ik	vraag	het	aan	mijn	Vader.	Alles	wat	bij	mensen	
onmogelijk	lijkt,	is	mogelijk	bij	God.”	Ik	bleef	bidden,	
totdat	ik	van	CDA	het	bericht	kreeg	dat	mijn	familie	
naar	mijn	diploma-uitreiking	zou	komen.	Ik	besefte	
hoe	vaak	ik	om	dit	moment	had	gebeden,	en	nu	was	het	
werkelijkheid!’

Inmiddels	woont	Shirley	in	Brazilië,	samen	met	haar	
man	Thiago,	die	ze	in	Cuba	ontmoette	en	ook	arts	is.	
Voorlopig	is	Shirley	nog	niet	uitgestudeerd.	‘Ik	over-
weeg	om	nog	een	specialisatie	in	kinderoncologie	te	
doen.’	
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Bekijk	de	videoboodschap	
van	Shirley.

Shirley laat 
dankbaar en trots 
haar diploma zien.

Een bijzondere band
In	2009	ontmoetten	Jan	en	Gerda	den	Oudsten	
Shirley	voor	het	eerst	in	Cuba.	Ze	waren	geraakt	
door	Shirley’s	gedrevenheid	en	oprechte	geloof	
en	besloten	om	haar	beurs	aan	te	vullen	tot	het	
eind	van	haar	studie.	Een	bijzonder	moment	was	
de	bruiloft	van	Shirley	en	haar	man	Thiago	in	
2018.	Jan	was	aanwezig	op	de	bruiloft,	en	bracht	
haar	zelfs	naar	het	altaar!	Shirley:	‘Jan	is	als	een	
vader	voor	mij.	Dit	was	een	bijzondere	manier	
om	mijn	waardering	voor	hem	te	tonen.’
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‘Ik woon samen met mijn moeder, op 3km afstand 
van school. Ik speel graag verstoppertje. 

Later wil ik dokter worden!’ 
#Hoopgevend

Hoop voor kinderen
die opgroeien in

extreme armoede
Extreme armoede brengt wereldwijd 
miljoenen gezinnen in de knel. Na de 
coronapandemie, worden de allerarmsten 
nu opnieuw het hardst geraakt door 
de stijgende voedselprijzen, inflatie en 
politieke onrust. Maar juist op die moeilijke 
momenten zien we veerkracht ontstaan. 
Zien we kinderen die blijven dromen en 
gezinnen die hoopvol zijn. Samen met hen 
willen we bouwen aan een beter bestaan.

Bijvoorbeeld in Ethiopië, daar ontvangen 
zo’n 3.500 kinderen christelijk onderwijs, 
maaltijden en medische zorg dankzij de 
steun van sponsors en de grote inzet 
van onze partnerorganisatie. Vanwege 

armoede raken veel Ethiopische kinderen 
betrokken bij uitbuitend werk. Wat is het 
dan hoopgevend om te zien dat dit jaar 400 
kinderen uit deze situatie van uitbuiting 
zijn bevrijd en naar school kunnen. Zij 
kunnen zich nu in een veilige omgeving 
ontwikkelen en dromen weer over de 
toekomst. 

We leven toe naar Kerst, het feest van hoop. 
De HEERE Jezus kwam als een Kind naar de 
aarde om licht te brengen in een wereld vol 
duisternis. Ook in ons sponsorprogramma 
mogen de kinderen leren: Juist daar waar 
geen zicht lijkt, geeft Hij hoop. Nu én in de 
toekomst. Hoopgevend! 

Arsema (7) uit Ethiopië 

Sponsor een kind
en bied christelijk onderwijs, 
maaltijden en medische zorg

Of geef een gift 
en strijd mee tegen 
kinderuitbuiting

Uw gebed, sponsoring of gift zijn van 
blijvende waarde voor kinderen die 

opgroeien in armoede.

Mogen we (weer) op uw steun rekenen?

WOORDENDAAD.NL/HOOPGEVEND

Foto: M
artha Tadesse



9

‘Ik woon samen met mijn moeder, op 3km afstand 
van school. Ik speel graag verstoppertje. 

Later wil ik dokter worden!’ 
#Hoopgevend

Hoop voor kinderen
die opgroeien in

extreme armoede
Extreme armoede brengt wereldwijd 
miljoenen gezinnen in de knel. Na de 
coronapandemie, worden de allerarmsten 
nu opnieuw het hardst geraakt door 
de stijgende voedselprijzen, inflatie en 
politieke onrust. Maar juist op die moeilijke 
momenten zien we veerkracht ontstaan. 
Zien we kinderen die blijven dromen en 
gezinnen die hoopvol zijn. Samen met hen 
willen we bouwen aan een beter bestaan.

Bijvoorbeeld in Ethiopië, daar ontvangen 
zo’n 3.500 kinderen christelijk onderwijs, 
maaltijden en medische zorg dankzij de 
steun van sponsors en de grote inzet 
van onze partnerorganisatie. Vanwege 

armoede raken veel Ethiopische kinderen 
betrokken bij uitbuitend werk. Wat is het 
dan hoopgevend om te zien dat dit jaar 400 
kinderen uit deze situatie van uitbuiting 
zijn bevrijd en naar school kunnen. Zij 
kunnen zich nu in een veilige omgeving 
ontwikkelen en dromen weer over de 
toekomst. 

We leven toe naar Kerst, het feest van hoop. 
De HEERE Jezus kwam als een Kind naar de 
aarde om licht te brengen in een wereld vol 
duisternis. Ook in ons sponsorprogramma 
mogen de kinderen leren: Juist daar waar 
geen zicht lijkt, geeft Hij hoop. Nu én in de 
toekomst. Hoopgevend! 

Arsema (7) uit Ethiopië 

Sponsor een kind
en bied christelijk onderwijs, 
maaltijden en medische zorg

Of geef een gift 
en strijd mee tegen 
kinderuitbuiting

Uw gebed, sponsoring of gift zijn van 
blijvende waarde voor kinderen die 

opgroeien in armoede.

Mogen we (weer) op uw steun rekenen?

WOORDENDAAD.NL/HOOPGEVEND

Foto: M
artha Tadesse

Heere
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Kinderarbeid	en	-uitbuiting	komt	in	
Ethiopië	op	grote	schaal	voor.	Een	combi-
natie	van	armoede,	familieproblemen	én	
hiaten	in	de	wetgeving	zorgt	ervoor	dat	
kinderen	vaak	worden	ingezet	om	geld	
te	verdienen.	Of	de	straat	op	worden	ge-
stuurd	om	voor	zichzelf	te	zorgen.	Deze	
kwetsbare	kinderen	worden	regelmatig	
lichamelijk	of	mentaal	mishandeld.	
Door de vele factoren die een rol spelen, 
pakken	we	dit	probleem	met	een	breed	
scala	aan	partners	aan.	Zo	werken	we	
samen	met	de	politie,	die	kinderen	in	

gevaarlijke	situaties	kan	identificeren	en	
hen	naar	een	veilige	plek	kan	brengen.	
We	werken	met	partners	die	deze	veilige	
plek bieden in de vorm van een opvang-

huis	en	de	kinderen	voorbereiden	op	te-
rugkeer	naar	hun	familie.	Maar	misschien	
is	het	belangrijkst	wel	de	bewustwording	
in	de	samenleving	hoe	schadelijk	deze	
gang	van	zaken	kan	zijn	voor	een	kind.	
We	willen	de	keten	van	het	gedogen	en	
wegkijken	bij	kinderarbeid	doorbreken	
en	veranderen.	

ARMOEDE AANPAKKEN
Eén	van	de	oorzaken	van	kinderarbeid	
is	armoede.	Doordat	ouders	onvol-
doende	inkomen	hebben,	kunnen	de	

AANPAK VAN KINDERUITBUITING IN ETHIOPIË

Etenesh	maakt	prachtige	aardewerken	potten,	waaruit	de	traditionele	Ethiopische	koffie	
wordt	geschonken.	Zeven	dagen	per	week	zit	ze	in	een	hal,	samen	met	andere	vrouwen	
en	hun	kinderen.	Per	dag	maakt	ze	tien	potten,	die	ze	in	het	weekend	verkoopt	voor	20	
birr	per	stuk.	Dat	lijkt	een	goed	inkomen,	totdat	je	de	materiaalkosten	van	de	pot	ervan	
aftrekt.	Het	is	niet	genoeg	om	haar	kinderen	elke	dag	naar	school	te	laten	gaan.	Ze	moet	
haar	kinderen	daarom	twee	keer	per	week	meenemen	naar	de	werkhal.	Ze	werken	met	
haar	mee	op	de	harde	grond,	zodat	er	meer	geld	verdiend	kan	worden.

‘We willen de keten van het 
gedogen en wegkijken bij 
kinderarbeid doorbreken 

en veranderen.’ 

‘HET PROBLEEM BIJ DE 
WORTEL AANPAKKEN’

TEKST:	JANITA	KRANENDONK-DE	VRIES,	COMMUNICATIESTRATEEG
BEELD:	MARTHA	TADESSE	
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› IMPRESSIE
DOOR LINDA AGBOTAH, PMEL-EXPERT 
(PMEL STAAT VOOR PLANNING, MONITORING, EVALUATION EN LEARNING)

Samen houden we hoop
Met	mijn	collega	Marike	rijd	ik	door	de	prachtige	straten	van	Addis	Abeba.	
Onderweg	drinken	we	de	beste	koffie	van	de	wereld	en	worden	we	ver-
welkomd	met	de	brede	glimlach	van	de	mensen	die	we	ontmoeten.	Echter,	
achter	al	deze	schoonheid	voel	ik	ook	de	sluimerende	wanhoop,	de	onze-
kerheid	en	de	angst	in	de	harten	en	hoofden	van	de	mensen	in	Ethiopië.	
Tijdens	gesprekken	met	onze	partners	en	andere	lokale	organisaties	horen	
we	telkens	weer	de	moeilijkheden	waarmee	de	mensen	hier	te	kampen	
hebben:	stijgende	kosten	van	levensonderhoud	door	inflatie	(36%),	con-
flicten	waardoor	mensen	hun	huis	ontvluchten	en	bedelen	op	straat,	meer	
huiselijk	geweld	door	verschillende	conflicten,	hoge	schooluitval	(ongeveer	
3	miljoen	kinderen)	en	stijgende	kinderarbeid	door	armoede.	Onvermij-
delijk	dringt	de	vraag	zich	aan	me	op:	heeft	ons	werk	überhaupt	zin?	De	
problemen	in	Ethiopië	zijn	enorm	en	werken	in	zo'n	fragiele	context	voelt	
soms	als	roeien	tegen	de	stroom	in.	

Maar	er	zijn	mensen	die	die	stroom	trotseren.	Bijvoorbeeld	de	vrouwen	in	
een	gespreksgroep	die	ons	vertellen	dat	ze	via	ons	project	‘Combatting	 
Modern	Slavery’	(CMS)	hun	eigen	bedrijf	hebben	opgestart.	Zij	sturen	
nu	hun	kinderen	naar	school	in	plaats	van	dat	ze	bedelen	op	straat.	Ook	
de	politie,	die	folders	publiceert	over	de	risico's	van	kinderuitbuiting	en	
kinderhandel,	trotseert	de	stroom.	En	het	huishoudelijk	personeel,	de	
makelaars	en	de	werkgevers	die	openlijk	moderne	slavernij	bespreken	en	
de	noodzaak	om	kinderen	te	beschermen	tegen	kinderuitbuiting.	Dat	geeft	
hoop	en	spoort	ons	aan	om	door	te	gaan	met	dit	werk.	En	niet	zonder	
resultaat:	door	de	inzet	van	al	deze	mensen	zien	we	beelden	van	bevrijde	
slachtoffers	van	kinderuitbuiting,	die	herenigd	worden	met	hun	families.

Ethiopië	blijft	een	fragiele	en	moeilijke	context.	Ja,	de	inflatie	is	hoog	en	de	
armoede	staart	ons	elke	dag	in	het	gezicht.	Ook	dit	project,	met	ontzet-
tend	gedreven	partners,	kan	niet	alle	kinderen	van	de	straat	halen	
of	alle	conflicten	stoppen.	Maar	één	ding	is	zeker:	dit	werk	
geeft	hoop	aan	die	378	kinderen	die	zijn	gered	van	uitbui-
ting	en	nu	opnieuw	naar	school	kunnen	gaan.	Het	geeft	
hoop	aan	de	1330	gezinnen	die	nu	hun	eigen	bedrijf	heb-
ben	en	zich	een	beter	bestaan	kunnen	veroorloven,	zónder	
hun	kinderen	de	straat	op	te	hoeven	sturen.	Samen	houden	
we	hoop,	zoals	Abraham,	die	juist	toen	alles	donker	leek	
‘tegen	hoop	op	hoop	geloofd	heeft’	(Romeinen	4:18a).

kinderen	niet	naar	school	maar	moeten	
ze	werken.	Met	dit	project	stimuleren	
we	ouders	om	een	bedrijf	te	starten	en	
ondersteunen	we	hen	hierbij.

Net naast de grootste markt van Afrika 
verzamelt	een	groep	moeders	zich	op	
kleurrijke	krukjes.	Shewit	vertelt:	‘Zes	
dagen	per	week	maken	we	eten	en	koffie	
voor	de	mensen	die	voorbij	lopen.	Onze	
inkomsten	investeren	we	weer	in	ons	
bedrijf.	Voor	veel	van	ons	is	dit	de	eerste	
keer	dat	we	geld	verdienen.’

Met trainingen en banen met goede 
arbeidsomstandigheden	hoeven	
moeders	als	Etenesh	niet	meer	met	hun	
kinderen	op	de	harde	grond	te	werken.	
De	combinatie	van	problemen	die	aan	
de	grondslag	ligt	van	kinderuitbuiting,	
moet	ook	met	verschillende	oplossingen	
worden	aangepakt.	Ephrem	Shiferaw,	
senior	programma-adviseur	in	Ethiopië:	
‘Elk van de partners is geselecteerd op 
basis	van	hun	toegevoegde	waarde	en	
rol	in	het	programma.	De	werkzaam-
heden	van	de	ene	partner	vullen	de	
werkzaamheden	van	de	andere	partners	
in	het	consortium	aan.	Een	dergelijke	
samenstelling van partners is van groot 
belang	voor	de	aanpak	van	het	com-
plexe,	multidimensionale	en	veelzijdige	
probleem	dat	kindslavernij	is.’

WERELDDELEN /DECEMBER 2022

 ‘Maar een ding 
is zeker: dit 

werk geeft hoop.’ 

Meer	informatie:	
woordendaad.nl/
projecten/samen-
de-strijd-aan-tegen-
kindslavernij/
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PRIKBORDDELEN

WOORD EN DAAD-PRODUCTEN

en	stap	in	de	belevingswereld	van	
iemand aan de andere kant van de 
wereld.	Luistert	u	mee	naar	een	nieuw	
seizoen van Werelddelen – de Podcast? 
We	bespreken	per	aflevering	een	land	
waar	we	werkzaam	zijn	en	maken	de	
verbinding	met	Nederland.	Reist	u	
bijvoorbeeld	mee	naar	de	Filipijnen?	
Of	wilt	u	meer	weten	over	Burkina	
Faso?	Voor	de	opnames	zijn	we	te	gast	in	de	sfeervolle	locatie	Deelcafé	de	
Buurman	in	Hardinxveld-Giessendam.	De	afleveringen	zijn	te	beluisteren	via	
Spotify,	Apple	Podcast,	Podbean	en	Google	en	te	bekijken	via	YouTube.	Kijk	
ook eens op www.woordendaad.nl/podcast.	Hier	vindt	u	ook	alle	eerdere	
afleveringen	van	Werelddelen	–	de	Podcast.

Betalen via 
acceptgiro vervalt 
Vanaf	D.V.	1	juni	2023	is	de	
acceptgiro	verleden	tijd.	Het	bedrijf	
dat deze betalingsvorm aanbiedt, 
stopt	met	hun	service.	Gelukkig	
zijn er voldoende andere manieren 
om	het	werk	van	Woord	en	Daad	
te	steunen.	Bijvoorbeeld	met	een	
machtiging,	via	een	overschrijving	
per bank of online via www.
woordendaad.nl.

Draagt	u	bij	aan	het	werk	van	Woord	
en	Daad	per	acceptgiro?	In	het	
eerste	kwartaal	van	2023	nemen	
we	hierover	contact	met	u	op	om	de	
alternatieven	te	bespreken.'HET IS BIJNA ALLEEN WIN-WIN-

WIN WAT HIER GEBEURT'

GA MEE 
OP REIS… 

Uitgelicht product: Thee
Samen	met	PuriTea	heeft	Woord	en	Daad	
een	100%	natuurlijke	thee	van	hoge	kwa-
liteit	ontwikkeld.	Met	de	aankoop	steunt	
u	theeplukkers	uit	Sri	Lanka.	

PuriTea	is	opgericht	door	Asoka	Groen	
uit	Sri	Lanka.	Al	op	jonge	leeftijd	raakte	
hij	gefascineerd	door	de	heerlijke	thee	
van	zijn	land.	Later	kwam	hij	in	gesprek	
met	diverse	theehandelaren	en	bezocht	
verschillende	plantages.	Hij	richtte	
PuriTea op, om zo een eerlijke en lekkere 

thee	op	de	markt	te	brengen.	Zo	vindt	
het	hele	productieproces	plaats	op	Sri	
Lanka,	wat	ten	goede	komt	aan	de	lokale	
economie.	Steunt	u	de	theeplukkers	van	
Sri Lanka?
Natuurlijke	thee	voor	het	goede	doel	=	
dubbel genieten!

De	thee	is	te	koop	via	plaatselijke	Woord	
en	Daad	comités	en	-winkels.	Kijk	voor	
meer	informatie	en	alle	verkooppunten	
op www.woordendaad.nl/thee 

Dik	is	vrijwilliger	in	Woord	en	Daad-kringloopwinkel	De	Loop	
Dordrecht.	Met	veel	enthousiasme	zet	hij	zich	in	voor	zijn	
medemens,	zowel	ver	weg	als	heel	dichtbij.	Als	hij	daarover	begint	
te	vertellen,	komen	de	mooiste	verhalen	naar	boven!	En	hij	is	niet	
de	enige.	Zo	zet	Neline	zich	in	binnen	een	vrijwilligerscomité	en	
verkoopt	Diny	producten	aan	huis.	Bekijk	alle	video’s	op www.
woordendaad.nl/ikdoemee.
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Een	tweede	baan,	minder	maaltijden	per	dag,	hun	kinderen	van	school	halen:	het	zijn	
drie	keuzes	die	mensen	soms	moeten	maken	in	reactie	op	de	stijgende	kosten	voor	
levensonderhoud.	Wereldwijd	stijgen	de	prijzen	voor	voedsel	en	wordt	het	voor	steeds	
meer	mensen	een	uitdaging	om	in	hun	levensonderhoud	te	voorzien.	We	vroegen	de	
families	Pierre	in	Haïti,	Kinda	in	Burkina	Faso	en	Ray	in	Bangladesh	naar	de	gevolgen	
voor	hun	gezinnen.

DELEN

TEKST:	MARLIES	MORET-VERWOERD,	HOOFDREDACTEUR	EN	RUDOLF	MULDERIJ,	COMMUNICATIEMEDEWERKER 
BEELD:	CSS	BANGLADESH,	CREDO	BURKINA	FASO

CRISIS OP CRISIS, 
MAAR NIET ZONDER HOOP
DRIE FAMILIES OVER STIJGENDE VOEDSELPRIJZEN

WERELDDELEN /DECEMBER 2022

Familie Ray uit 
Bangladesh.



Op	Haïti	staat	Natacha	Pierre	er	alleen	voor,	vertelt	
ze.	Haar	man	draagt	niet	bij	in	de	zorg	voor	hun	
drie	kinderen.	Een	zware	taak,	met	alles	wat	er	
gaande	is	in	Haïti.	Vorig	jaar	werd	het	westen	van	
het	eiland	getroffen	door	een	aardbeving.	Politiek	
gezien	verviel	het	land	in	chaos	nadat	vorig	jaar	de	
president	om	het	leven	werd	gebracht.	Bendes	heb-
ben	de	controle	op	straat	overgenomen.	‘Vanwege	
de	onveiligheid	kunnen	we	de	deur	niet	uit	om	voor	
onze	familie	te	zorgen.	Overal	klinken	schoten,’	
vertelt	Natacha.	

GOEDE PLANNING
De	prijzen	stijgen	door	de	gevaarlijke	situatie	extra	
hard.	‘Het	is	erg	moeilijk.	De	prijzen	zijn	in	enkele	
maanden	tijd	verdubbeld.’	Natacha’s	dochter	Choud-
lina	kan	naar	school	dankzij	het	sponsorprogramma	
van	Woord	en	Daad,	maar	ook	partnerorganisatie	
AMG	Haïti	merkt	de	impact	van	de	stijgende	prijzen.	
‘Het sponsorprogramma vraagt een goede plan-
ning,	maar	door	de	stijgende	prijzen	is	het	lastig	om	
de	plannen	uit	te	voeren.’	Het	wordt	bijvoorbeeld	
steeds	lastiger	om	de	kinderen	elke	dag	een	maaltijd	
aan	te	bieden	op	school.

BURKINA FASO
In	Ouagadougou,	de	hoofdstad	van	Burkina	Faso,	
vond	in	oktober	een	staatsgreep	plaats.	Dat	lijkt	
vooralsnog	geen	directe	gevolgen	te	hebben	voor	
de	voedselprijzen	in	het	land.	Desondanks	zijn	ook	
hier	de	kosten	voor	het	levensonderhoud	gestegen.	
‘We	hebben	moeite	om	in	de	meest	elementaire	

behoeften	te	voorzien.	Vaak	bereiden	we	geen	voed-
sel	omdat	we	geen	geld	hebben	om	ingrediënten	te	
kopen,’	vertelt	Salamata	Nacoulma,	moeder	van	de	
kinderen	Kinda	uit	Ouagadougou.	‘Eén	kilo	mais	kost	
nu	1,53	euro,	terwijl	het	0,46	euro	was.	Een	kilo	rijst	
kostte	0,34	euro,	maar	nu	betaal	ik	0,76	euro.’	

Salamata’s	zoon	Evariste	(18	jaar)	kan	dankzij	het	
sponsorprogramma	van	Woord	en	Daad	naar	school.	
Partnerorganisatie	CREDO	ondersteunt	de	families	
van	de	kinderen.	De	situatie	van	de	familie	Kinda	is	
niet	uniek.	‘Veel	gezinnen	zijn	niet	meer	in	staat	om	
voor	dagelijkse	maaltijden	te	zorgen.	Dit	kan	gevol-
gen	hebben	voor	de	schoolprestaties,	omdat	een	
kind	met	een	lege	maag	niet	goed	kan	studeren,’	legt	
Souleymane	Ouattara,	manager	van	het	sponsorpro-
gramma	van	CREDO,	uit.

STAPELEFFECT
Het	echtpaar	Kinda	heeft	zes	kinderen	tussen	de	11	
en	27	jaar	oud.	Salamata’s	man	werkt	als	leerling-
monteur	en	zelf	verkoopt	ze	tweedehands	tassen	
op	de	markt.	‘Eigenlijk	verkocht	ik	tweedehands	kle-
ding,	maar	toen	de	coronapandemie	uitbrak	wilde	
niemand	deze	kleren	kopen.	Ze	waren	bang	om	

14 

‘Veel gezinnen zijn niet meer in 
staat om voor dagelijkse 
maaltijden te zorgen.’ ’

Familie Kinda uit  
Burkina Faso.
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besmet	te	raken.	Daarom	moest	ik	die	
handel	toen	opgeven.	Tegenwoordig	
verkoop	ik	tweedehands	tassen.’	

BANGLADESH
In	Bangladesh	staat	de	familie	Ray	
voor	een	vergelijkbare	uitdaging.	De	
coronapandemie	had	grote	gevolgen	
voor	het	gezin;	de	stijgende	prijzen	
komen	daar	nu	bovenop.	Arpona	Ray	
(12),	de	middelste	dochter	van	het	gezin,	vertelt:	‘We	
hebben	bijna	28	euro	aan	extra	kosten	elke	maand.	
Mijn	ouders	worstelen	om	alle	kosten	voor	school,	
voedsel,	medicijnen	en	kleding	te	betalen.’

Arpona’s	vader	verdient	de	kost	door	langs	de	
deuren	te	gaan	om	groenten	te	verkopen.	Daarmee	
verdient	hij	nauwelijks	genoeg	om	zijn	drie	dochters	
en	zijn	vrouw	te	onderhouden.	Arpona	kan	dankzij	
het	sponsorprogramma	naar	school	en	ook	haar	zus-
sen	gaan	naar	school.	In	2019	leende	haar	vader	geld	
om	een	gemotoriseerde	riksja	te	kopen.	Dankzij	die	
investering	steeg	zijn	inkomen.	Tijdens	de	maan-
denlange	lockdowns	in	de	coronajaren	daalde	zijn	
inkomen	echter	sterk.

‘NIET IN ONZE HAND’
De	Ray’s	begonnen	2022	optimistisch.	De	moeilijke	
coronaperiode	konden	ze	afsluiten.	Maar	al	snel	
zagen	ze	de	prijzen	op	de	markt	stijgen.	Een	kilo	rijst	

kost	tegenwoordig	0,73	euro.	Dat	was	voorheen	zo’n	
50	eurocent.	Ook	werden	Arpona’s	moeder	en	zus	
ziek,	waardoor	haar	vader	geld	moest	lenen	om	de	
behandelingen	te	betalen.	Daar	bovenop	ging	de	mo-
tor	van	de	riksja	kapot.	Zonder	geld	voor	de	reparatie	
duwt	Arpona’s	vader	de	riksja	door	de	straten.

De	familie	Ray	is	niet	de	enige	familie	die	moeite	
heeft	de	eindjes	aan	elkaar	te	knopen.	Partnerorgani-
satie	CSS	ziet	veel	gezinnen	worstelen:	‘De	normale	
gang	van	zaken	in	gezinnen	wordt	door	de	prijs-
stijgingen	belemmerd.’	Hoewel	de	familie	Ray	hard	
werkt	om	het	hoofd	boven	water	te	houden,	weten	
ze	dat	het	uiteindelijk	niet	in	hun	hand	is.	‘Elke	dag	
bidden	we	tot	God	en	vragen	we	of	Hij	deze	kritieke	
situatie	wil	veranderen,’	sluit	Arpona	af.

WERELDDELEN /DECEMBER 2022
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VERHOGING SPONSORBIJDRAGE

Sponsorbijdrage stijgt met 3 euro per maand

De	afgelopen	zes	jaar	lukte	het	om	de	sponsorbijdra-
ge	gelijk	te	houden.	Bovenstaande	situaties	schetsen	
de noodzaak om de maandelijkse sponsorbijdrage 
te	verhogen.	In	veel	van	onze	projectlanden	zijn	de	
kosten	voor	levensonderhoud	fors	gestegen.	De	
beschikbaarheid	van	voedsel	nam	in	veel	landen	af,	
zeker	na	de	Russische	inval	in	Oekraïne.	Met	een	iets	
hogere	bijdrage	per	kind	kunnen	onze	partnerorga-
nisaties	de	gezinnen	beter	helpen	en	kinderen	in	het	
programma	hetzelfde	bieden	als	voorheen.	Daarnaast	

kunnen	we	de	docenten	goed	blijven	ondersteunen	
en	zo	kwalitatief	goed	onderwijs	bieden.	Sponsors:	
weet	dat	uw	bijdrage	veel	waard	is.	Heel	hartelijk	
dank	voor	uw	steun!

Heeft	u	vragen	naar	aanleiding	van	de	verho-
ging,	neem	dan	contact	op	via:	sponsoreenkind@
woordendaad.nl	of	kijk	op	www.woordendaad.nl/
sponsorbijdrage. 

Familie Ray uit 
Bangladesh.
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NAAM: LAARNI KANDERO (52)

WOONT: OP DE FILIPIJNEN

BEZORGT BRIEVEN EN KAARTEN 

VOOR HET SPONSORPROGRAMMA

KUNT U IETS OVER UZELF 
VERTELLEN? 
Van beroep ben ik verloskundige en op 
dit	moment	werk	ik	bij	het	Love	Your	
Neighbor	Child	Development	Centre,	
met kinderen en ouders van de Sama-
gemeenschap,	een	moslimgemeenschap	
op	de	Filipijnen.

WAT VINDT U HET LEUKST AAN UW 
BAAN?
Ik	houd	van	het	werken	met	kinderen	
omdat	ik	hun	zo	elke	dag	kan	vertellen	
over	het	Woord	van	God	en	hun	leer	
lezen	en	schrijven,	vooral	brieven.

U BEZORGT SPONSORBRIEVEN. 
KUNT U DAAR IETS OVER 
VERTELLEN?
Het bezorgen van brieven bij de kinderen 
is	niet	moeilijk,	maar	het	vergt	wat	geduld	
in	de	voorbereiding.	Van	tevoren	lees	ik	de	
brieven	en	vertaal	die	naar	het	Sama-dia-
lect, zodat de kinderen kunnen begrijpen 
wat	hun	sponsor	vertelt.	De	blijdschap	
op	het	gezicht	van	een	kind	na	het	lezen	
van een brief maakt ook mij blij! Ik zorg er 
dan	ook	voor	dat	het	kind	meteen	een	ant-
woordbrief	schrijft.	Als	het	kind	nog	niet	
kan	schrijven,	vraag	ik	het	aan	de	moeder.

HOE REAGEREN DE KINDEREN OP 
EEN BRIEF?
De	kinderen	zijn	zo	blij	om	iets	van	hun	
sponsors	te	horen!	Sommigen	schrijven	
de	antwoordbrief	in	hun	eigen	dialect,	
anderen	kunnen	het	al	in	het	Engels.	Ik	
zorg	ervoor	dat	ze	leesbaar	schrijven,	zo-
dat	het	ook	duidelijk	is	voor	hun	sponsor.

WAT IS UW MOOISTE HERINNERING 
AAN DIT WERK? 
Toen ik een sponsorbrief bezorgde bij 
een	van	de	kinderen,	sprong	hij	meteen	
overeind	en	begon	enthousiast	heen	
en	weer	te	rennen.	Hij	voelde	zich	zó	
verbonden	met	zijn	sponsor.

WAT MOTIVEERT U OM DIT WERK TE 
DOEN?
Ik	behoor	zelf	ook	tot	de	Sama-gemeen-
schap,	een	groep	onbereikten	in	ons	
land.	Jaren	geleden	werd	mijn	vader,	die	
moslim	was,	bekeerd	tot	Jezus	Christus.	
Veel	christenen	stuurden	brieven	naar	
het	eiland	waar	wij	wonen.	Dankzij	die	
brieven	weten	we	dat	er	mensen	zijn	die	
om	ons	geven.	Dat	was	heel	bijzonder	en	
inspireerde	ons.

WILT U NOG IETS ANDERS DELEN?
Het	ontvangen	van	een	brief	is	heel	
speciaal,	vooral	bij	een	gemeenschap	
zoals	de	onze,	die	minder	toegang	heeft	
tot	(digitale)	media.	Brieven	worden	
niet	alleen	zorgvuldig	bewaard	in	de	
kledingkast,	maar	vooral	in	hun	hoofd	en	
hun	hart.

VER WEG

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

DUBBELINTERVIEW MET POSTBEZORGERS OP DE FILIPIJNEN EN IN NEDERLAND

'BRIEVEN WORDEN IN 
HUN HOOFD EN HART BEWAARD'

Sinds	oktober	2022	is	het	niet	
meer	mogelijk	om	post	recht-
streeks	naar	uw	sponsorkind	te	
sturen.	Dit	doen	we	om	de	kosten	
voor	onze	partnerorganisaties	zo	
laag	mogelijk	te	houden.	Stuur	
uw	post	daarom	via	MijnWoor-
denDaad	of	via	het	kantoor	van	
Woord	en	Daad.	
Tip:	via	MijnWoordenDaad	vindt	u	
ook een leuk kennismakingsformu-
lier	om	op	te	sturen. 
www.woordendaad.nl/ mijnwd
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DUBBELINTERVIEW MET POSTBEZORGERS OP DE FILIPIJNEN EN IN NEDERLAND

KUNT U IETS OVER UZELF VERTELLEN?
Ik	ben	getrouwd,	74	jaar	oud	en	met	
pensioen.	Al	onze	kinderen	zijn	de	deur	
uit.	Ik	doe	nog	vrijwilligerswerk	voor	de	
kerk en voor Woord en Daad, samen met 
mijn	vrouw.

HOE RAAKTE U BETROKKEN BIJ 
WOORD EN DAAD?
Jaren	geleden,	ik	geloof	in	1976,	was	er	
een	natuurramp	in	Guatemala.	Rond	die	
tijd	hoorde	ik	voor	het	eerst	van	Woord	
en	Daad	en	zijn	we	ook	gestart	met	het	
sponsoren	van	ons	eerste	kind.	Toen	is	
de	vonk	overgesprongen	en	ging	het	
vlammetje	branden.	In	1978	werd	er	een	
plaatselijk	vrijwilligerscomité	opgericht.	
Daarvan	ben	ik	nog	steeds	lid.

U BEZORGT AL JAREN WERELDDELEN. 
HOE IS DAT ONTSTAAN?
Ik	meen	me	te	herinneren	dat	ik	mis-
schien	zelf	wel	eens	het	idee	van	bezor-
ging	door	vrijwilligers	heb	geopperd.	Hoe	
lang	dat	geleden	is,	weet	ik	niet	precies.	
Wellicht	ruim	30	jaar	geleden.
HEEFT U WELEENS CONTACT MET DE 
ONTVANGERS VAN WERELDDELEN? 
Ik	heb	geen	speciale	contacten	met	
ontvangers van Werelddelen, maar ik 

ken	heel	veel	mensen	ook	al	via	een	groot	
sociaal	en	kerkelijk	netwerk.

WAT IS UW MOOISTE HERINNERING 
AAN HET BEZORGEN?
Wij organiseren jaarlijks in Hendrik-Ido-
Ambacht	(sinds	1982)	en	in	Zwijndrecht	
(sinds	1986)	de	huis-aan-huiscollecten.	
Tijdens	zo’n	collecte	had	ik	een	mevrouw	
‘gemist’.	Toen	ik	kort	daarna	Werelddelen	
aan	het	bezorgen	was	en	ze	me	zag,	gaf	
ze	spontaan	tien	(!)	euro.

WAT MOTIVEERT U OM U VRIJWILLIG 
IN TE ZETTEN VOOR WOORD EN 
DAAD?
De	vlam	is	altijd	blijven	branden,	al	wordt	
de	inzet	-	gelet	op	leeftijd	en	gezondheid	
-	vanzelf	wat	minder.

WILT U NOG IETS ANDERS DELEN?
We	vinden	het	jammer	dat	de	bezorging	
van	Werelddelen	door	comités	stopt.	
Toch	wordt	het,	gezien	de	grote	hoeveel-
heid	werk,	tijd	om	te	stoppen.	

'BRIEVEN WORDEN IN DICHTBIJ

HUN HOOFD EN HART BEWAARD'

Dit	is	de	laatste	editie	van	Wereld-
delen	die	deels	door	vrijwilligers	
wordt	bezorgd.	Dankzij	de	vrijwil-
lige	inzet	van	honderden	bezorgers	
konden	we	de	achterliggende	jaren	
veel	euro’s	besparen	op	verzend-
kosten.	Tegenwoordig	merken	we	
dat de verzendkosten per blad 
bij	grotere	aantallen	dalen.	Dat	
betekent	dat	het	steeds	minder	
loont	als	bladen	door	vrijwilligers	
worden	bezorgd.	Vanaf	2023	ont-
vangen alle abonnees Werelddelen 
daarom	per	post.

‘Vrijwilligers	zijn	het	goud	van	Woord	en	Daad.	Vanaf	het	begin	van	Woord	en	
Daad	was	de	bezorging	van	Werelddelen	één	van	de	taken	van	onze	vrijwilligers.	
Maar	ook	vrijwilligers	willen	graag	dat	we	op	de	kosten	blijven	letten	en	nuchter	
kijken	of	inzet	loont.	Daarom	stopt	de	zelfbezorging,	maar	de	inzet	van	deze	vrij-
willigers	gaat	onverminderd	door.	Geweldig!	Deze	verhalen	deel	ik	graag	tijdens	
mijn	reizen	met	de	mensen	die	ik	ontmoet.	De	motivatie	van	onze	vrijwilligers	
raakt	hen	en	ook	mij	elke	keer	weer!’
- Rina Molenaar

NAAM: LEEN LOS (74)WOONT: IN ZWIJNDRECHTBEZORGDE RUIM 30 JAAR WERELD-DELEN 
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‘BIJ JOSIE IN HAÏTI STAAN 
SOLDATEN OP STRAAT, HET 
IS BELANGRIJK DAT WE 
VOOR HAAR BIDDEN’
Hans	en	Margreth	Schouten	uit	Veenendaal	zijn	ouders	van	vier	kinderen.	Daarnaast	
steunen	ze	vier	kinderen	uit	het	sponsorprogramma	van	Woord	en	Daad.	Een	
kennismaking	met	dit	betrokken	ondernemersgezin:	‘We	willen	onze	kinderen	graag	
leren	om	met	anderen	mee	te	leven.’

18 

TEKST: MARLIES MORET-VERWOERD, HOOFDREDACTEUR

De	kinderen	van	Hans	en	Margreth	zijn	zeven,	vijf,	
twee	en	één	jaar	oud.	‘Het	is	druk	en	gezellig,	er	is	bij	
ons	thuis	altijd	wel	iets	te	beleven,’	typeert	Margreth	
het	gezin.	Hans	heeft	een	eigen	bedrijf	in	ICT,	Mar-
greth	doet	de	administratie.	Verder	zijn	ze	beiden	
actief	in	allerlei	vrijwilligerstaken,	onder	meer	in	
de	jv-leiding	en	in	een	thuisfrontcommissie	voor	
vrienden	die	voor	MAF	uitgezonden	worden.	Ook	

ondersteunen	ze	buddy’s	voor	Oekraïense	vluchte-
lingen,	wat	een	deel	van	hun	zaterdagen	vult.	

‘Met	onze	onderneming	maken	we	het	ideaal	om	van	
onze	welvaart	te	delen	graag	ook	concreet.	We	de-
len	het	gedachtegoed	van	‘Business	as	mission’.	Dit	
doen	we	bijvoorbeeld	door	een	deel	van	ons	team	
in	Roemenië	op	te	bouwen,	maar	ook	door	onze	

Familie 
Schouten.
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betrokkenheid	bij	onder	andere	MAF’,	vertellen	Hans	
en	Margreth.	Voordat	ze	de	administratie	van	het	be-
drijf	ging	doen,	was	Margreth	preventieassistente	bij	
een	tandartspraktijk.	‘Het	idee	was	dat	Hans	bij	de	
kinderen	zou	zijn	als	ik	werk.	Maar	ondernemen	en	
oppassen	is	niet	zo’n	goede	combinatie,	dus	uiteinde-
lijk	ben	ik	gestopt	met	mijn	baan.	En	ik	vind	het	leuk	
om	bij	het	bedrijf	betrokken	te	zijn.’

WETEN JULLIE NOG HOE JULLIE BESLOTEN OM 
VIA WOORD EN DAAD KINDEREN TE GAAN 
STEUNEN?
‘Ik	liep	met	een	vriendin	en	mijn	oudste	dochter,	die	
toen	één	jaar	was,	op	een	beurs.	We	zagen	al	die	
foto’s	en	ik	dacht:	dát	lijkt	me	goed	om	te	doen.	Hans	
en	ik	sponsoren	sindsdien	een	meisje	uit	Haïti,	wat	
nu	met	alles	wat	er	speelt	natuurlijk	echt	een	heftig	
land	is	geworden.	Goed	om	daarbij	betrokken	te	zijn.	
Nadat	onze	zoon	werd	geboren,	besloten	we	ook	een	
jongen	te	gaan	sponsoren,	William.	Hij	woont	in	Gua-

temala.	De	andere	twee	kinderen	steunen	we	nog	
niet	zo	heel	lang,	die	hebben	we	gewoon	door	Woord	
en	Daad	laten	kiezen.	Zo	van:	kiezen	jullie	maar	welk	
kind	dit	het	meest	nodig	heeft.	Dat	zijn	een	jongen	
en	een	meisje	uit	Benin	geworden	–	Bernadette	en	
Zimé.	In	verhouding	hebben	we	het	hier	heel	erg	
goed,	dat	gunnen	we	een	ander	kind	ook.’

WAT HOOP JE DAT JULLIE KINDEREN LEREN 
VAN HET CONTACT MET EEN SPONSORKIND?
‘We	vinden	het	mooi	dat	kinderen	leren	om	te	delen,	
dat	ze	weten	dat	je	iets	mag	doen	voor	kinderen	
in	andere	omstandigheden.	En	we	willen	graag	dat	
ze	leren	om	met	andere	kinderen	mee	te	leven.	
Een	belangrijke	reden	voor	ons	is	geweest	dat	op	
de	scholen	ook	het	Evangelie	wordt	gebracht.	We	
bidden	elke	avond	wel	voor	de	sponsorkinderen.	Er	
gebeuren	nu	veel	dingen	in	Haïti	en	dat	leeft	dan	
extra.	We	vertelden	de	kinderen:	“Bij	Josie	in	Haïti	
staan er soldaten op straat, ze mag niet zomaar naar 
buiten,	we	weten	niet	of	ze	naar	school	kan.	Het	is	
belangrijk	dat	we	voor	haar	bidden.”	Oekraïne	leeft	
ook	wel	voor	ze,	merken	we.	Pas	was	er	een	Oekra-

iense	vrouw	bij	
ons met een 
kind	van	twee,	
dat	erg	schrok	
van een overko-
mend	vliegtuig.	
Dan zie ik dat 
de kinderen 
haar	omhelzen	
en	zeggen:	het	is	
niet	erg,	je	hoeft	
niet	bang	te	zijn.	
En daarna spe-
len ze allemaal 
weer	verder.	We	delen	best	veel	met	onze	kinderen.	
Niet	om	hen	bang	te	maken,	maar	zodat	ze	weten	
wat	er	speelt.’
 
WAT HOOP JE DAT DE SPONSORKINDEREN 
MEENEMEN HUN VERDERE LEVEN IN?
‘Dat	ze	eigenwaarde	krijgen,	weten	dat	ze	er	mogen	
zijn	en	hun	eigen	toekomst	kunnen	opbouwen.	
Omdat	ze	dit	traject	hebben	meegemaakt	en	ze	het	
later	hopelijk	ook	goed	hebben,	kunnen	ze	dat	ook	
weer	doorzetten	in	hun	omgeving.	We	sponsoren	
vier	kinderen	en	de	invloed	op	hun	families	is	groot.	
Zo	wordt	wat	je	geeft	steeds	groter:	de	gift	verme-
nigvuldigt	zich.’

‘We vinden het mooi dat 
kinderen leren om te delen.’           

Reactie op de verhoging van 
de sponsorbijdrage

Vanwege	inflatie	en	stijgende	kosten	in	onze	projectlanden	
wordt	de	maandelijkse	sponsorbijdrage	verhoogd	met	3	
euro	per	maand.	Dat	extra	bedrag	is	nodig	om	sponsorkinde-
ren	hetzelfde	te	kunnen	blijven	bieden,	zoals	dagelijks	een	
voedzame	maaltijd	op	school,	onderwijs	en	daarvoor	beno-
digde	materialen.	We	vroegen	het	gezin	Schouten	naar	hun	
reactie	op	de	verhoging.	‘Als	je	daarmee	een	kind	hetzelfde	
kan	blijven	bieden	als	wat	je	deed...	Wat	is	drie	euro	per	maand	
in	Nederlandse	begrippen?	Je	koopt	er	hier	anderhalf	brood	
voor.	Het	is	goed	uit	te	leggen	en	heel	logisch,	overal	gaan	de	
prijzen	omhoog	en	in	deze	landen	is	de	invloed	eigenlijk	dubbel	
zo	groot.	We	moeten	zelf	ook	echt	wel	opletten,	maar	voor	ons	
staat	voorop	dat	in	de	Bijbel	staat	dat	je	mag	delen	wat	je	hebt.	
En	alle	kleine	beetjes	helpen.’
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DOOR JANNEKE WITZIER – WEMMERS, PROJECTLEIDER BEWUSTWORDING 

Herinner jij je nog het moment dat je je eerste woordje 
kon lezen? Weet je nog welk woord dat was? Wat een 
feest als je ontdekt dat letters samen woorden vormen 
en woorden achter elkaar een kort verhaal. Er gaat dan 
een wereld voor je open! Hopelijk ga jij elke dag met 
heel veel plezier naar school om Bijbelverhalen te horen, 
te leren lezen, schrijven en rekenen of juist lekker actief 
of creatief bezig te zijn en vrienden te maken.

Naar	school	gaan	is	niet	voor	ieder	kind	vanzelfsprekend.	
In	2020	is	onderzocht	hoeveel	jonge	kinderen,	tussen	de	
5	en	11	jaar,	wereldwijd	werken.	Dat	waren	er	80	miljoen	
en	inmiddels	zijn	dat	er	nog	meer	geworden.	De	helft	
van	deze	kinderen	doet	ook	nog	eens	gevaarlijk	werk.	
Schokkend!	

Kinderarbeid komt ook voor in de projectlanden van 
Woord	en	Daad.	In	Haïti	bijvoorbeeld	verkopen	ouders	

hun	kinderen	omdat	ze	niet	meer	voor	hen	kunnen	
zorgen.	Ze	moeten	dan	bij	andere	mensen	het	huishouden	
doen	en	worden	daar	lang	niet	altijd	goed	behandeld.	
Onvoorstelbaar	voor	ons,	toch?	

Soms	gaan	kinderen	wel	naar	school,	maar	moeten	ze	
daarnaast	ook	nog	hard	meewerken	om	geld	te	verdienen	
voor	het	gezin.	Samuel	uit	Ethiopië	gaat	naar	school	en	wil	
later	graag	meester	worden.	Of	dat	ooit	gaat	lukken	is	nog	
maar	de	vraag.	Hij	spint	twee	dagen	in	de	week	garen,	dat	
zijn	ouders	op	de	markt	verkopen.	Daardoor	is	hij	vaak	
moe	op	school	en	valt	daar	soms	in	slaap.	Het	is	lastig	voor	
hem	om	goede	cijfers	te	halen,	dat	snap	je!	

Geef	deze	kinderen	hoop	en	kom	in	december	
in	actie	met	de	klas	of	thuis!	Kijk	op:	
www.woordendaad.nl/hoopgevend 

Groetjes, Janneke Witzier

Los de rebus op en stuur je oplossing voor 
31 januari 2023 naar kids@woordendaad.nl.	
Vermeld	altijd	je	naam,	adres	en	leeftijd.	Succes!

-h -st +w -v b s=e -st +k

+v -kn +l -i p=n -ur d=r
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DICHTBIJACTIE IN UITVOERING

Thuis in actie! 

Wat doe je als je vader 150 
kilometer	in	Limburg	aan	het	
fietsen	is	voor	Sport	for	Others	
en	opa	heeft	heel	veel	walno-
ten? Juist, zelf een spontane 
actie	verzinnen	om	nog	meer	
geld	voor	schoon	drinkwater	in	
Ethiopië	op	te	halen.	Silke	heeft	
samen	met	nichtje	Rozamarijn	
eerst de noten geraapt, daarna in 
zakjes	verpakt	en	deze	verkocht.	
Het resultaat na een middagje 
verkopen:	€26,50!	Super	gedaan,	
meiden.	Hartelijk	dank!

Sponsorloop in Nieuwland
De	leerlingen	van	basisschool	het	Fundament	in	
Nieuwland	zetten	hun	beste	beentje	voor.	Let-
terlijk!	Eerst	leerden	ze	veel	over	het	land	en	de	
leefwereld	van	de	twee	sponsorkinderen	die	zij	
steunen.	Daarna	gingen	ze	aan	de	slag.	De	een	
heeft	écht	ontzettend	veel	rondjes	gerend,	de	
ander	heeft	heel	veel	sponsorgeld	bij	elkaar	gehaald.	
De	totale	opbrengst	is	meer	dan	€	3400,-	voor	het	onderwijs	programma	
van	Woord	en	Daad.	Wat	een	fantastisch	resultaat!	

Ladies Night in Soest

‘Wanneer	is	de	volgende	keer?’	Die	vraag	werd	
regelmatig	gesteld	tijdens	de	eerste	Ladies	Night	van	
Woord	en	Daad-kringloopwinkel	Soest.	In	een	sfeer-
vol	verlichte	winkel	werd	genoten	van	de	modeshow	
met	‘tweedekanskleding’,	waaraan	ook	enkele	jonge	
talenten	enthousiast	meededen.	Daarnaast	probeer-
den	bezoekers	heerlijke	verzorgingsproducten	uit,	
kon	er	geshopt	worden	en	werd	er	natuurlijk	gezellig	
koffie	gedronken.	De	volledige	opbrengst	gaat	naar	
jongeren	in	Burkina	Faso.	De	vrijwilligers	én	klanten	
kijken nu al uit naar een volgende keer!

Giftenoverzicht t/m
derde 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 	3.809.647	
Bewustwording 	695	
Duurzaam	water 	10.005	
Gezondheidszorg 	5.771	

Huizenbouw  180 
Inclusive Agribusiness 	17.440	

Job Booster 	55.854	
Nalatenschappen 	384.873	

Noodhulp 	1.406.617	

Onderwijs 	123.749	
Overige	inkomsten 	1.802.337	
Policy	Influencing 	775	

TVET/JBS 	1.350	
Bangladesh 	368.667	
Job Booster 	207.321	
Onderwijs 	161.346	

Benin 	345.196	
Duurzaam	water 	-315.462	

Inclusive Agribusiness 	152.913	
Job Booster 	108.146	
Onderwijs 	399.599	

Burkina	Faso 	7.851.401	
Duurzaam	water 	350.693	

Inclusive Agribusiness 	73.068	
Job Booster 	2.016.723	
Onderwijs 	1.402.868	

Policy	Influencing 	4.008.048	
Colombia 	1.002.217	

Job Booster 	225.906	
Onderwijs 	776.312	

De	Filipijnen 	1.776.203	

Inclusive Agribusiness 	795.187	
Job Booster  20 
Onderwijs 	980.996	
Ethiopië 	3.171.466	

Duurzaam	water 	1.400.979	
Inclusive Agribusiness 	47.610	

Job Booster 	453.608	
Noodhulp 	1.200	
Onderwijs 	1.064.994	

Strengthening	Partner	
Network 	28.350	

Weerbaarheid 	174.725	
Guatemala 	1.526.619	
Onderwijs 	1.526.619	

Haïti 	1.673.561	
Nalatenschappen 	1.408	

Onderwijs 	1.672.153	
India 	120.761	

Inclusive Agribusiness 	38.130	
Onderwijs 	82.631	

Mozambique  180 

Inclusive Agribusiness  180 

Nederland 	137.676	
Algemeen / intern 	709	

Job Booster  50 
Onderwijs  84 

Policy	Influencing 	136.834	
Nepal 	110.358	

Onderwijs 	110.358	
Oeganda 	935.294	

Duurzaam	water 	334.404	
Inclusive Agribusiness 	507.757	

Job Booster 	65.978	
Onderwijs 	27.154	

Sierra Leone 	1.316.448	
Inclusive Agribusiness 	598.926	

Onderwijs 	717.522	
Sri Lanka 	183.916	

Inclusive Agribusiness 	101.148	
Job Booster 	82.768	

Tsjaad 	639.684	
Job Booster 	353.010	
Onderwijs 	286.674	

TOTAAL  24.969.295 



Werelddag
Save the date

Laa
en ontvang een berichtje zodra u 
zich kunt aanmelden!

D.V. zaterdag 22 april 2023
AFAS, Leusden

• ’s Middags, met speciaal 

programma voor kinderen

• ’s Avonds, met speciaal 

programma voor jongeren

U kunt zich aanmelden voor 
een middagprogramma of 
avondprogramma



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

De kar is nét leeggehaald. Op het mo-
ment van het interview ligt er alleen een 
ladder op, maar soms puilt de kar uit van 
alle spullen. Oude pannen, buizen, com-
puters en zelfs wasmachines… De handel 
in oud ijzer is goud waard en vormt op dit 
moment de belangrijkste inkomstenbron 
van comité Groot-Ammers. 

Het	comité,	dat	vijf	leden	telt,	onderhoudt	
maar liefst 20 sponsorkinderen uit Bur-
kina	Faso.	De	7000	euro	die	ze	hiervoor	
jaarlijks	afdragen	wordt	voornamelijk	
gefinancierd	met	de	verkoop	van	oud	ijzer.	
En vaak is er daarna nog een mooi bedrag 
over.	‘Daarmee	steunen	we	dan	een	extra	
project,’	vertelt	penningmeester	Kees	
den	Hartog	enthousiast.	‘Bijvoorbeeld	
noodhulp	in	Oekraïne,	of	het	Job	Booster-
project	in	Burkina	Faso.’

ANONIEME SPONSORING
Het	comité	bestaat	al	ruim	30	jaar.	De	hui-
dige	comitéleden	draaien	heel	wat	jaren	
mee	en	vertellen	doen	ze	graag.	Bijvoor-
beeld over de 20 sponsorkinderen die ze 
steunen.	Eerst	verliep	dit	via	het	reguliere	
sponsorprogramma,	legt	comitélid	Nel	
Muilwijk	uit.	‘We	hielden	alle	data	bij	van	
de verjaardagen van de kinderen en stuur-

den	hen	een	aantal	keer	per	jaar	iets	toe.	
Dat	was	natuurlijk	best	een	heel	werk!	
Daarom	zijn	we	overgestapt	op	anonieme	
sponsoring.’

PRINTPLAATJES 
Het	doel	van	Woord	en	Daad	is	iets	waar	
ze	zich	allemaal	graag	voor	inzetten.	De	
geefbereidheid	van	mensen	in	de	buurt	
verwondert	hen.	‘Gert	zegt	altijd:	‘De	
Heere	neigt	de	harten	van	de	mensen	
om	aan	ons	te	denken,’	vertelt	voorzitter	

Jodine	van	Herk.	Gert	is	de	man	van	Nel	
en	degene	die	het	oud	ijzer	verzamelt	en	
verwerkt.	Een	wasmachine	of	computer	
wordt	bijvoorbeeld	volledig	gestript.	
Printplaatjes,	rvs,	koperleidingen,	ijzer:	al-
les	wordt	netjes	gesorteerd	ingeleverd	en	
de	opbrengst	komt	op	de	comitérekening	
terecht.

VEILINGKISTJES
Naast	het	oud	ijzer	haalt	het	comité	in-
komsten	uit	andere	activiteiten.	Comitélid	
Koos Voets verzamelt oude postzegels en 
timmert	veilingkistjes.	‘Die	kistjes	verko-
pen	we	dan	bijvoorbeeld	via	de	kringloop-
winkel	in	Noordeloos.’	Bij	de	bezorging	van	
Werelddelen	voegen	ze	een	comitébrief	
toe.	En	Nel	verkoopt	aan	huis	tientallen	
kaarten	en	velletjes	postzegels.	In	het	
zijkamertje staan de kaartenrekken netjes 
op	een	rij.	‘We	hebben	een	poster	achter	
het	raam	hangen	en	tegenover	ons	zit	het	
winkelcentrum,	ideaal.’	

TANDARTS
De	kaartenverkoop	wisselt	per	week,	met	
enkele	uitschieters.	‘In	de	buurt	zit	een	
tandarts	die	per	post	herinneringskaartjes	
stuurt	voor	een	afspraak.	Ongeveer	twee	
keer	per	jaar	bestellen	ze	hiervoor	bij	ons	
de	postzegels.’	Ook	het	postzegels	plakken	
hoort	bij	de	deal,	maar	het	levert	ieder	jaar	
toch	een	leuk	bedrag	op.

Of	de	comitéleden	nog	iets	willen	zeggen	
tegen de Werelddelen-lezers? ‘Woord en 
Daad	kan	altijd	extra	inkomsten	gebrui-
ken,	dus	iedereen	is	welkom	bij	Margriet-
straat 2 in Groot-Ammers voor kaarten, 
postzegels	of	oud	ijzer!’

EEN VAN DE… 
VRIJWILLIGERSGROEPEN 
VAN WOORD EN DAAD

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

WOORD EN DAAD
Postbus	560,	4200	AN	Gorinchem
Spijksedijk	16E,	4207	GN	Gorinchem
Tel.	0183-611800
info@woordendaad.nl
www.woordendaad.nl

DIRECTEUR-BESTUURDER
Rina Molenaar MSc

RAAD VAN TOEZICHT
Ds.	G.J.	Baan,	Mijnsheerenland	(voorzitter)
P.W.	Nobel	RA,	Zwijndrecht	(secretaris)
Mevr.	mr.	M.A.	Overbeeke-Boer,	Dordrecht
G.V.	den	Hartog,	Ochten
Ing.	B.	Jaspers	Faijer,	Rouveen
Dr.	R.	Toes,	Oud-Beijerland
Mevr.	K.F.C.	van	Dijk,	Putten
Mr.	J.L.	van	den	Heuvel,	Bodegraven
Dhr.	A.	van	der	Bijl,	Barendrecht

REDACTIE VAN DIT NUMMER
Henriët	Kessels-Roseboom,	Janita	Kranendonk-de	
Vries,	Jacoline	de	Kruijf-Paul	(eindredacteur),	Erika	
Levering,	Marlies	Moret-Verwoerd	(hoofdredacteur),	
Rudolf	Mulderij.
Externe	meelezers:	Ria	Boerhout,	Mettie	de	Braal.

BANKIERS
IBAN	NL64	RABO	0385	4870	88
t.n.v.	Woord	en	Daad,	Gorinchem
Woord en Daad is een Algemeen Nut Beogende 
Instelling	(ANBI)	RSIN-nummer	004275871

GIFTEN/ONTVANGSTBEVESTIGING
Om	kosten	te	besparen	zenden	we	geen	ontvangst- 
bevestigingen	per	post	voor	giften	met	een	bedrag	
lager	dan	€	1.000,-.	U	kunt	een	verzoek	om	een	
ontvangstbevestiging	vermelden	op	uw	overschrijving.
Doelbestedingsratio	t.o.v.	bestedingen	2021:	92,15	%.

Voor	testamentaire	beschikkingen	luidt	ons	adres:	 
Stichting	Woord	en	Daad,	gevestigd	te	Gorinchem.
Onze	stichting	is	ingeschreven	onder	nummer	
41118168	bij	de	Kamer	van	Koophandel	te	Utrecht	en	
is	een	door	GDN	erkend	goed	doel.

GRAFISCHE VERZORGING
BladenMakers, Nijkerk

DRUK
Drukkerij De Groot 
Dit	magazine	is	gedrukt	op	FSC®-gecertificeerd	papier.

OPLAGE
57.500	exemplaren

OVERNAME ARTIKELEN
Graag	met	bronvermelding	van	tekst	en	beeld.	
ISSN	1871-9570

Wilt u deze post niet meer ontvangen? 
Contact	ons	via	tel:	0183-611800

‘Vaak is er nog een mooi 
bedrag over waar we een 

extra project mee steunen.’ 
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Hunilign Abate
Vaktrainingen zijn belangrijk om 
armoede	te	ontstijgen.	Hunilign	
Abate	(25)	vertelt	ons	over	zijn	
naaimachine	heen:	‘In	de	kleding-
industrie is momenteel een goed 
salaris	te	verdienen.	Ik	vind	het	
geweldig	om	bezig	te	zijn	met	het	
maken van mooie patronen op 
traditionele	kleding.	Door	deze	
marktgeoriënteerde	training	ben	
ik zeker van een goede baan en dus 
een	stabiel	inkomen.’

ACHTER DE FOTO

Retouradres:	Postbus	560	•	4200	AN	Gorinchem

BEELD: MARTHA TADESSE


