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 FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöperatie) is een    
  internationale katholieke organisatie die in 1981 door de Gemeenschap 
 Emmanuel in Frankrijk is opgericht. Fidesco zendt vrijwilligers over
 de hele wereld uit om bij te dragen aan de volledige ontwikkeling van 
 de bevolking. Fidesco werkt altijd samen met de lokale kerk om juist
 de lokale ontwikkeling door kleinschalige projecten te stimuleren. 
 Fidesco heeft meer dan 1100 vrijwilligers uitgezonden, waarvan 20  
  Nederlanders. Na een voorbereidingstraject gaan de vrijwilligers twee
 jaar op missie. In 2015 waren 200 vrijwilligers in 25 landen actief. 
  Fidesco is als Internationale vrijwilligersorganisatie geaccrediteerd bij 
 het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken en is verder lid van
 verschillende NGO platforms. In Nederland is Fidesco erkend als 
  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van
 de belasting.
                                     www.fidesco.nl	         

Nieuws van familie van Zwetselaar

Marco van Zwetselaar, Marieke Dekker en hun 
zeskinderen in Moshi, Tanzania

In het ziekenhuis zijn de dames nu 
een aantal maanden aan het roer. 
Marieke merkt daar in de dagelijk-
se praktijk best wat van. De bloed-
bank draait weer, de poli’s begin-
nen op tijd en iedereen wordt ge-
maand doktersjassen en duidelijk 
zichtbare identiteitskaartjes te 
dragen. Ook Marco en
de kinderen maken het
goed. Naast zijn werk 
probeert Marco on-line 
de specialisatie “Bioin-
formatica” van UC San 
Diego te voltooien.

		Wat	is FIDESCO ?

Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Allereerst heel veel dank voor al uw steun, in wel-
ke vorm dan ook in het afgelopen half jaar! Op onze 
website kunt u  het financieel jaaroverzicht vinden 
van 2015, alsmede het jaarverslag. Daarmee vervul-
len we de voorwaarden, die aan het hebben van een 
ANBI-status verbonden zijn. Op dit moment bereiden 
we ons voor op een reis naar Rwanda, om daar in de 
hoofdstad Kigali het project van de straatkinderen te 
gaan bezoeken. Een medewerkster van de Advents-
actie zal meegaan om beeldmateriaal te verzamelen 
dat in de Adventscampagne gebruikt wordt.

Daarnaast lopen de voorbereidingen voor het 25-jarig 
jubileum, dat op 1 oktober a.s. gevierd gaat worden 
in Nijmegen. In deze brief treft u de uitnodiging daar-
voor als bijlage aan. We vragen u, indien mogelijk om 
uzelf via de website, www.fidesco.nl, aan te melden 
voor deze dag. Voor diegenen, die niet over internet 
beschikken is een antwoordkaart bijgevoegd. Van 
harte welkom! We hopen dat het een inspirerende 
dag mag worden, die het vuur en het verlangen om 
zich in te zetten voor de armsten in deze wereld mag 
versterken. 

Ons grootste cadeau voor dit jubileum zou zijn, dat 
we nieuwe mensen mogen vinden die de stap dur-
ven zetten om op missie te gaan. Kent u iemand? 
Wijs hem/haar dan op onze komende informatiedag: 
15 oktober a.s. in Voorhout. We mogen met een ge-
rust hart zeggen, dat we een betrouwbare organisa-
tie zijn. Kijkt u maar eens hoe Fidesco scoort op de 
onafhankelijke transparantie-index van www.volun-
teercorrect.org/nl Van harte een fijne zomervakantie 
gewenst!

Johannes en Miriam Witt

http://www.fidesco.nl
http://www.volunteercorrect.org! 
http://www.volunteercorrect.org! 


Straatjongens van CECYDAR doen de was

Giften Kerstmis 2015
Hartelijk dank voor uw giften van het afgelopen half 
jaar. In de Adventsperiode van 2015 haalde Fidesco 
€ 4.258,- op voor het straatkinderenproject CECYDAR 
in Rwanda. Dit zelfde project is uitgekozen om deel te 
nemen aan de landelijke Adventsactie in 2016. Zoekt 
u parochie nog een goede bestemming voor deze ac-
tie, laat het ons weten. 

 

Zegening van de nieuwe vrijwilligers

15 nieuwe vrijwilligers
In februari lieten 15 nieuwe vrijwilligers zich uitzen-
den voor hun tweejarige missie. Onder hen zeven 
singles, twee echtparen en een gezin. Deze vrijwilli-
gers komen uit Frankrijk, Portugal en Polen.

Mogen wij uw e-mailadres?
Help ons het milieu te sparen en minder papier rond 
te sturen. Mogen wij u daarom vragen, uw e-mail-
adres aan ons toe te sturen via info@fidesco.nl? 
Graag willen wij ons adressenbestand uitbreiden met 
uw e-mailadres. 
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Onze stand bij de VNB Dag

Met de stand op pad
Het afgelopen half jaar stonden we met onze informa-
tiestand op nieuwe manifestaties zoals de VNB Dag 
(Vereniging Nederlandse Bedevaarten) en de lande-
lijke Parochiedag. We willen zoveel mogelijk (katho-
lieke) mensen kennis laten maken met Fidesco. Via 
onze A2 poster willen we de mensen ook informeren. 
Deze hangt bijvoorbeeld in een bouwmarkt, in het 
Afrika museum en in veel Nederlandse kerken met 
een heilige deur. Kent u ook een geschikte plek?

Fidesco en Adventsactie 2016
Wij zijn heel blij dat we dit jaar weer door de bisschop-
pelijke Adventsactie zijn geselecteerd om mee te 
doen, samen met vier andere projecten. Het project 
van de straatkinderen in Kigali, Rwanda paste goed 
binnen de doelstelling en het thema van dit jaar: Moe-
der en Kind. Dat we zijn uitgekozen als projecthou-
der brengt ook met zich mee, dat we het project op 
diverse wijzen dienen te promoten. We doen dit on-
der andere door het houden van presentaties in pa-
rochies en scholen. We stellen het zeer op prijs, als u 
uw parochie warm kunt maken voor de keuze van dit 
project. Op verzoek sturen we daartoe graag infor-
matiemateriaal toe. Bij voorbaat dank voor de hulp!
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