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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 2016 waren 174 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 
zes kinderen in Moshi, Tanzania

Marieke ziet veel mensen met een 
beroerte, ook op jonge leeftijd. On-
gediagnosticeerde hoge bloeddruk 
is de grootste boosdoener. Afrikaan-
se genen zijn niet ingesteld op een 
zoutrijk Westers dieet en deze com-
binatie is goed voor ernstige bloed-
drukverhoging in een jong segment 
van de bevolking: een epidemie in 
wording. Zij bezocht deze zomer het 
Panafrikaanse neurologiecongres in 
Oeganda. Marco ontwikkelde een 
software-systeem voor een
onderzoeksproject van een 
Amerikaanse universiteit.

		Wat	is FIDESCO ?

Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Ook in het afgelopen jaar mochten wij weer de nodige 
steun van u ontvangen, waarvoor we u heel hartelijk 
bedanken. Fidesco is nu al 25 jaar actief in Neder-
land, in die tijd konden we 20 vrijwilligers uitzenden 
en ook aan de diverse eigen Fidesco-projecten een 
substantiële  bijdrage leveren. Op 1 oktober jl. heb-
ben we dat 25 jarig jubileum met een mooi feest in 
Nijmegen mogen vieren. Een feest met inspirerende 
bijdragen, die hopelijk weer nieuwe mensen warm 
hebben gemaakt om zelf op missie te gaan.

In deze Adventsperiode mogen we weer in diverse 
plaatsen en kerken te gast zijn om te spreken over 
de straatkinderen in Kigali in Rwanda. Afgelopen zo-
mer hebben we dit project bezocht. En niet alleen 
de kinderen, die in het centrum Cecydar verblij-
ven, maar ook kinderen die na een verblijf daar weer 
in een gezin mogen wonen. Bovendien zijn we de 
stad in geweest, om daar samen met een van de 
straatwerkers te zien, hoe de kinderen op de straten 
proberen te overleven. Ook spraken wij met enkele 
jonge volwassenen, die na een leven op de straat 
uiteindelijk een goed leven hebben opgebouwd. 
Een indrukwekkende reis, waar we u veel over kun-
nen vertellen. 

Bij deze brief krijgt u van ons een gebedskaartje met 
de nieuwe tekst van het Onzevader. We nodigen u 
uit om te blijven bidden voor de Fidesco-vrijwilligers 
en al degenen, die hun hulp ontvangen. 

Een zalig Kerstmis en een gelukkig 2017!

Johannes en Miriam Witt



Oud-vrijwilligers te gast op het jubileum

Jubileum 25 jaar Fidesco Nederland
Op 1 oktober 2016 mocht Fidesco feestelijk vieren 
dat zij 25 jaar in Nederland actief is. De Nederland-
se kerkprovincie was vertegenwoordigd door Mgr. de 
Jong. Hij ging voor in een eucharistieviering gewijd 
aan de H. Theresia van Lisieux, patrones van de mis-
sie. Verder sprak Sandra Scholey-Snoeren bevlogen 
over haar eigen missie-ervaring in Guinee. Voormalig 
internationaal Fidesco directeur Pierre Francois Graf-
fin verdiepte de achtergrondkennis van de toehoor-
ders door te vertellen over het ontwikkelingswerk in 
Afrika. Aansluitend sprak Karel Dekempe over ons 
Rwanda project dat drie jaar lang door de bisschop-
pelijke Adventsactie zal worden ondersteund. Ook 
waren er filmpjes met felicitaties van missionarissen 
overzee. De borrel, het diner en de Latijns-Ameri-
kaanse danslessen zorgden voor een gezellige af-
sluiting van deze geslaagde dag.

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 projecthouder 
brengt ook met zich mee, dat we het project op diver-
se wijzen dienen te promoten. We doen dit onder an-
dere door het houden van presentaties in parochies 
en scholen. Nodigt u ons ook uit?
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Financieel jaarverslag
In 2015 ontvingen we € 116.000,- aan giften. Hartelijk 
dank voor uw gaven! Daarvan gingen € 62.000,-  naar 
de vrijwilligers en € 51.000,- naar de verschillende 
projecten. U kunt ons fiscaal voordeling ondersteu-
nen door met ons een overeenkomst van schenking 
voor minimaal vijf jaar af te sluiten (zie website). Mogen 
we ook in 2017 weer op uw (vaste) bijdrage rekenen? 

Musicalvoorstelling “De deur staat voor je open”
In de Advent wordt de musical van het Emmanuel Zomer-
kamp 2016 nog een keer uitgevoerd als benefiet-
voorstelling voor het project “Straatkinderen terug 
naar huis” van de Bisschoppelijke Adventsactie. 

Adres:  U bent van harte welkom op zondag                          
  18 december 2016 om 14.00 uur in 
  conferentieoord Emmaus, 
  Udenhoutseweg 15, Helvoirt
Kosten:  Vrijwillige bijdrage voor de Adventsactie
Aanmelding:  U moet zich vooraf aanmelden via   
  www.fidesco.nl

Inhoud musical:
Weet dat de deur altijd voor u open staat. 
Wat er ook gebeurt, u mag altijd opnieuw 
beginnen. Er wordt op u gewacht. Sterker 
nog, er wordt naar u uitgekeken! Komt 
u ook?


