
  Geestdriftig vertelt Nora Voorwald (62) wat haar bezielde om een tijd in de 
binnenlanden van Kameroen te werken. ‘Deze missie was levensverrijkend. 
Het was een uitdaging om in minimale omstandigheden te leven en ik kon 
barmhartig zijn naar de lokale mensen.’

Nora is een nuchtere Schiedamse maar ook een 
spiritueel mens. Alles wat op haar weg komt, heeft 
een betekenis. ‘Als je 62 jaar bent, heb je normaal 
gesproken nog vijftien tot twintig jaar voor de boeg 
waarin je onafhankelijk en vrij kunt functioneren; 
die jaren wil ik nog volop benutten. Ik geloof dat 
iedereen op de wereld komt met een missie voor 
de mensheid, hoe groot of klein die ook is. Vaak 
komt dat naar boven als je je intuïtie volgt en de 
signalen van God oppakt. Je krijgt dan echt een 
prachtig leven, niet in de zin van geld, bezit of macht 
maar in de zin van een gevoel van dankbaarheid.’

Een missie is uitdagend
‘Als klein kind wilde ik al de missie in. Mijn vriendin 
had een oom die als missionaris werkte. Hij ver-
telde zulke boeiende verhalen dat ik dat ook graag 
wilde meemaken. Toen mijn dochter zelfstandig 
was, voelde ik mij vrij om weer iets voor mijzelf 
te doen. Ter bezinning ging ik enkele dagen naar 
een klooster en zag daar een folder van de ka-
tholieke missieorganisatie Fidesco liggen.’ Nora 
meldde zich aan en vertrok. Haar opdracht betrof 
het professionaliseren van een landbouwschool 
met als doel dat afgestudeerde jongeren hun ei-
gen bedrijfje opzetten; waarvan zij, hun familie-
leden en vaak ook de dorpelingen, kunnen leven. 

Mensen verder helpen
‘Veel van de studenten in Kameroen hadden hun 
lagere school niet afgemaakt of er weinig van op-
gestoken’, vervolgt Nora. ‘Onze opleiding was 
dan ook voor 75% praktijkgericht. De theorieles-
sen combineerden wij zo veel mogelijk met de 
praktijk. Ik verleende daarbij veel hand-en-span-
diensten. Omdat ik nogal handig ben, deed ik 
veel praktische klussen, zoals gordijnen naaien 
en ophangen, vliegenhorren in elkaar zetten en 
aanbrengen, lekken in leidingen repareren en 
zonnepanelen installeren.’ Natuurlijk viel er af en 
toe een traan maar ik heb geen moment spijt ge-
had van deze uitdaging. Ik kon daar echt barm-
hartig zijn en heb mensen geholpen naar een 
beter bestaan. Ik ervaarde een diepe vreugde.’

U ook?
Wilt u ook iets kunnen betekenen voor een ander 
in ontwikkelingsgebieden?  Kom dan vrijblijvend 
naar de Fidesco informatiedag, 16 januari 2016 
in Apeldoorn (Stationsweg 13, start 9.30 uur, zie 
www.fidesco.nl of tel. 0852-731732).

‘Diepe vreugde dankzij Fidesco’

Fidesco is een samenvoeging van het Latijnse fides (geloof) en coöperatie. Het is een internationale, katholieke 
organisatie die in 1981 in Frankrijk ontstond. Fidesco zendt mensen over de hele wereld uit om bij te dragen aan 
de volledige ontwikkeling van de bevolking. De organisatie werkt altijd samen met de plaatselijke kerk om juist de 
lokale ontwikkeling van kleinschalige projecten te stimuleren. Fidesco betaalt voor de vrijwilliger het vliegticket, 
medische verzekeringen en een maandelijkse bijdrage. Daarmee kan de persoon een bescheiden bestaan hebben. 
Op 1 oktober 2016 organiseert Fidesco Nederland een jubileumviering vanwege haar 25-jarig bestaan. In Nederland 
is Fidesco erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van de belasting. 
IBAN: NL53 ABNA 0566 014 297 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland, Venlo.
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