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Criteria voor een vrijwilliger

• Je bent tussen 21 en 80 jaar oud 
• Je hebt het beroeps- of academisch  
 onderwijs afgerond

• Je bent voor twee jaar beschikbaar 

• Je hebt een goede fysieke gezondheid  
 en je bent mentaal stabiel

• Je bent single of getrouwd, met of  
 zonder kinderen (maximaal 5, 
         jonger dan 10 jaar) 

• Je bent katholiek of staat open voor 
         de leer van de katholieke kerk 

• Je hebt voldoende kennis van het  
 Frans of het Engels

• Je hebt er vertrouwen in, dat Fidesco 
 een goede plek voor je uitkiest

• Je bent in staat om een lang weekend 
 met vorming en een uitzendings-
 sessie te volgen (buiten Nederland)

Voorzieningen

• Je hebt ter plekke een goede accom- 
 modatie en je ontvangt een kleine  
 vergoeding. Daardoor ben je in staat  
 om een bescheiden en veilig leven te  
 leiden onder de lokale bevolking. 

• Fidesco betaalt jouw vluchten, 
         medische en sociale verzekeringen.

Gezamenlijk op pad
Je wordt gewoonlijk aan een andere vrij-
williger gekoppeld. Zo kunnen jullie er-
varingen uitwisselen en samen een 
gebedsleven onderhouden. Je brengt 
jouw vakanties door in het missieland.

Ondersteuning tijdens de missie

Fidesco blijft met de vrijwilligers in con-
tact. De landcorrespondenten evalueren 
regelmatig de voortgang van de missie, 
zowel met jou als met de lokale partner. 
Eenmaal per jaar bezoekt die landcorres-
pondent jouw missieland. Daarnaast is het 
Fidesco-team in Parijs 24/7 beschikbaar 
voor noodgevallen via een telefonische 
hotline. Zij bieden jou ook administratieve 
ondersteuning.

Steun een vrijwilliger of project! 

Vrijwilligers en sponsors hebben dezelfde 
missie maar elk op een andere manier.
Je kunt ook bidden en/of geld doneren voor 
een vrijwilliger in het veld. Je ontvangt dan 
hun driemaandelijkse nieuwsbrief. Het geld 
kun je rechtstreeks overmaken op IBAN: 
NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Stichting 
Fidesco Nederland, Venlo.



Wat is Fidesco?

Fidesco is een erkende, internationale  non-
profit organisatie die in 1981 door de katho-
lieke Gemeenschap Emmanuel is opgericht. 
De organisatie zendt vrijwilligers uit naar 
ontwikkelingslanden om daar met hun pro-
fessionele vaardigheden bij te dragen aan 
de volledige ontwikkeling van de mensen. 
Fidesco werkt daarbij op verzoek van de 
lokale katholieke kerk. Daarnaast onder-
steunt Fidesco ook een aantal eigen projec-
ten.

Feiten & cijfers 

• Meer dan 35 jaar in dienst van de armen
• Meer dan 1.500 vrijwilligers die twee jaar 
   van hun leven gaven

• Duizenden sponsors die geestelijke en
   financiële steun geven voor de activiteiten
   van de vrijwilligers
• Wereldwijd heeft Fidesco 8 afdelingen
   en een sterke internationale aanwezig-
   heid door lokale partnerschappen in 
   25 landen
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Projecten van Fidesco
Fidesco financiert wereldwijd een aantal 
eigen projecten, zoals  een gezondheids-
centrum in Guinée, een straatkinderen- 
project in Rwanda, een technische school 
in Haïti en een advocaten-project voor 
mensen die onterecht in een gevangenis 
zitten in DR Congo.

Fidesco financiert deze projecten door 
giften. Elke bijdrage is meer dan welkom!
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