Nora Voorwald (64) besloot na haar werkcarrière twee jaar op missie te
gaan voor Fidesco(*). Na die twee jaar bleef zij op haar Thaise
missie-post werken in dienst van het project.

Nora Voorwald in gesprek
met een vluchtelinge in
Bangkok

‘Met Fidesco sta je er niet alleen voor!’
‘Na die tweejarige Fidesco-missie vroeg het project of ik wilde blijven’ begint
Nora te vertellen. ‘Drie maanden voor het einde van mijn contract met Fidesco
moest ik besluiten of ik verder wilde gaan of niet. De omstandigheden op het
werk waren op dat moment niet gunstig om te blijven. Dus besloot ik om mijn
missie te beeindigen en terug naar huis te keren.’
Waarom terug?
‘Toch ben ik teruggegaan naar het
project omdat in de laatste twee
maanden voor mijn vertrek veel op de
werkplek was veranderd, ook financieel. Door die wijzigingen zag ik meer
mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan het project. Ook
de nieuwe manager drong bij mij aan
om te blijven. Aangezien ik niet wist
wat ik terug thuis wilde gaan doen,
dacht ik dat ik dan net zo goed weer
kon gaan.’ Nora werkt als maatschappelijk werkster bij vluchtelingen in
Bangkok. Van 2013 tot 2015 zijn er
massaal vluchtelingen naar Bangkok
gekomen. Deze haussse is nu beeindigd, mede door het overheidsbeleid.
Er zijn dus amper nog nieuwkomers.
De vluchtelingen die er zijn, moeten hier
jaren verblijven in onzekere omstandigheden. Er zijn veel kinderen en jongeren
die scholing nodig hebben en niet naar
het Thaise onderwijs kunnen vanwege

de taal. Dus nu schuift onze focus van door het geloof. Het geloof is een groopvang nieuwkomers naar scholing te steun tijdens je missie. Bovendien
voor jongeren en kinderen.’
krijg je door de kerk al je eerste ervaring
van deelname aan een gemeenschap
Zou je een Fidesco missie willen aan- in een vreemd land, je komt zo bij een
bevelen bij nieuwelingen?
netwerk.
‘Ja zeker. Als je graag wat goeds wilt
doen voor de mensheid, van avon- Tijdens je missie is er een contactpertuur houdt, openstaat voor wat je soon beschikbaar met wie je kan overniet kent, stevig in je schoenen staat, leggen in geval van moeilijkheden of
tegen alleen zijn kan, nieuwe landen behoefte aan steun. Dit kan ook met
en culturen wil leren kennen, de be- het hoofdkantoor. Je kan altijd wel
trekkelijkheid van de materiele wereld een luisterend oor vinden, maar je
waarin jezelf leeft wil inzien, en zelf moet het wel zelf aangeven. De jaarbereid bent om back to the basic te lijkse bijeenkomst met de correspongaan dan is missiewerk een mooie denten en andere vrijwilligers is een
gelegenheid. Je geeft veel en je krijgt steun, uitwisseling van ervaringen en
ook heel veel terug.
samenzijn.
Bovendien is de voorbereiding op
je missie bij Fidesco goed. Stap voor Toen ik ernstige problemen met mijn
stap ga je op weg naar je missie. En ogen had (nog maar 30% zicht en door
duidelijk is bij Fidesco dat missie- allerlei nevenverschijnselen niet meer
werk wordt ingegeven en gedragen te corrigeren met bril) heeft Fidesco

te corrigeren met bril) heeft Fidesco ervoor gezorgd dat ik in Thailand
de behandeling kon krijgen. Nu kan
ik weer redelijk goed zien. Met grote
dank aan hun inzet.’
Kan je enkele verschillen noemen
tussen je huidige werk en toen tijdens de missie van Fidesco?
‘Ik ben nu het langste op het project
en ook de oudste medewerker met de
meeste (werk- en levens-) ervaring. Ik
word nu serieuzer genomen en ben
ook plaatsvervangend directeur. Deze
verandering komt meer door de veranderingen in management. De werksfeer is positiever, opbouwender en
er is meer ruimte voor uitwisseling
van ideeën.’

Krijg je voor je werk betaald? Zo ja,
voldoende om van te leven, of ook
nog te sparen, pensioenopbouw etc?
‘Het werk blijft missiewerk. Ik krijg ervoor betaald, kan er van leven en mijn
kosten betalen, maar niet sparen,
geen pensioen opbouw en geen volledige ziektekostenverzekering betalen.’
Kan je in Bangkok ook zelf je r.-k. geloof
onderhouden. Zo ja hoe? Heb je een
leuk voorbeeld?
‘Ons kantoor is op het terrein van de
Jezuiten met een kerk erbij. Ik woon
in de buurt en ga elke zondag hier
naar de kerk. Ik versta natuurlijk geen
Thais, maar de viering is hetzelfde. Ik
ken inmiddels veel mensen, met wie
het soms met handen en voeten communiceren is.

Op huisbezoek bij
een Pakistaanse
familie

Gelukkig hebben we sinds kort op
het werk op vrijdag een H.mis, om te
danken voor de afgelopen week en de
nieuwe week weer met goede moed
te beginnen.
Kerstmis is heel bijzonder hier; Het is
een groot feest. De voorbereidingen
duren een hele week, bloemen, tuin
ontsmetten en insecten bestrijden,
versiering, geluidsinstallatie en licht
aanbrengen. De spanning bouwt zich
op tot de Kerstviering. De Kerstviering
vindt ‘s avonds buiten plaats met
meerdere priesters. Het altaar is op
het bordes, iedereen zit op het gras, er
wordt in verschillende talen gezongen.
Na de mis is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten en Zalig Kerstfeest te
wensen, er is een maaltijd, drankjes
(geen alcohol), ijs, koffie en thee.’

Wat doe je als je niet op je werk bent?
De invulling van je vrije tijd dus.
‘Ik ga 1x of 2x per week zwemmen.
Regelmatig laat ik mij masseren. In
het weekend ga ik vaak met een collega een dagje op stap iets bezichtigen/bezoeken of een wijk verkennen
in Bangkok. Met meerdere vrije dagen
ga ik meestal de stad uit en een paar
dagen op vakantie, een eiland of andere stad.’
Hoe heb je Fidesco ervaren?
‘Met Fidesco sta je er niet alleen voor!
Dat mag voor mij best wel nadrukkelijker aan de orde komen. Ik heb van
geen andere missie-werkers gehoord
over zulke ondersteuning voor, tijdens
en na de je uitzending. Hiermee onderscheidt Fidesco zich echt van andere organisaties. Ik zou zo weer met
Fidesco op missie gaan.’
Hilde Sluiter-Harren
Fidesco Nederland

(*) = 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 vrijwilligers (21-plussers)
over de hele wereld uit om bij te
dragen aan de volledige ontwikkeling van de bevolking. Vrijwilligers
zijn singles, echtparen, gezinnen
en priester(-studenten). De organisatie werkt altijd samen met de
plaatselijke kerk om juist de lokale ontwikkeling van kleinschalige
projecten te stimuleren. Fidesco
heeft meer dan 1100 vrijwilligers
uitgezonden, onder wie 20 Nederlanders. In 2016 waren 174
vrijwilligers in 25 landen actief. In
Nederland is Fidesco erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Giften zijn aftrekbaar van
de belasting.
Informatie: www.fidesco.nl.

