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 FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöperatie) is een    
 internationale katholieke organisatie die in 1981 door de Geemeen-
  schap Emmanuel in Frankrjk 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 1500 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 legt een stevige basis  voor het neurologie-
onderwijs in Tanzania en inmiddels ook voor de 
Nederlandse neurologie-opleiding in de vorm van 
een erkende tropenstage bij het Kilimanjaro Christian 
Medical Centre in Moshi. Marco werkt binnen en buiten 
Tanzania samen aan het verkrijgen van een genetische 
typering van micro-organismen, die een rol spelen bij 
het probleem van de antibiotica-resistentie, in een deel 
van de wereld waar antibiotica kritiekloos wordt ge-
bruikt.

  Wat is FIDESCO ?

Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Als u deze brief leest is de zomervakantie in aantocht. 
Eindelijk tijd om te ontspannen en uit te rusten en de 
accu weer op te laden. Wellicht vindt u even een mo-
ment om te lezen hoe het intussen bij Fidesco gaat. 
Voor een uitgebreider bericht kunt u op onze website 
het nieuwe jaarverslag vinden.

We kijken terug op een succesvol verloop van de 
campagne voor de bisschoppelijke Adventsactie. 
Van zo’n 48 parochies is bekend, dat ze voor het 
project in Rwanda hebben gekozen en in een tiental 
parochies konden we een presentatie geven. Het be-
oogde bedrag van 70.000 euro kon al worden over-
gemaakt op de rekening van CECYDAR in Rwanda. 
Ook de komende twee jaar zullen we weer meedoen 
met de campagne. Kunt u uw parochie  warm maken 
om voor dit project te kiezen? Mailt u ons via
info@fidesco.nl, dan sturen we u graag meer infor-
matie over het project toe. Dit is echt een belangrijke 
hulp voor Fidesco en draagt er ook toe bij ons werk 
meer bekendheid te geven in Nederland!

Deze zomer zullen 72 nieuwe vrijwilligers vanuit 
Paray le Monial in Frankrijk worden uitgezonden om 
twee jaar op missie te gaan. Weer een heel mooi 
aantal: stuk voor stuk bevlogen mensen die zich wil-
len geven voor de zwaksten in onze samenleving. 

Wij zijn heel dankbaar voor uw blijvende steun, finan-
cieel of in de vorm van gebed, en wensen u een fijne 
zomertijd toe!

Johannes en Miriam Witt

P.S. Mogen wij u ons nieuwe 
logo even voorstellen:

mailto:info%40fidesco.nl?subject=


Puzzel



   Lange autorit met (kleine) kinderen voor de boeg? of een moment van rust op je 
   balkon of in de tuin? Deze keer hebben wij een zoekpuzzel voor de kleine en 
   grote kinderen onder ons.
   Vind op de foto’s de volgende objecten en personen:
   1) ikoon    a) hoeveel rolstoelen zijn er?
   2) groene badslippers  b) hoeveel Fidesco logo’s zie je?
   3) oranje handschoenen  c) op hoeveel foto’s wordt er eten klaargemaakt?
   4) giraffen
   5) kookplaat   De antwoorden staan na de zomer op onze   
   6) paraplu    homepage www.fidesco.nl
   7) mixer
   8) half verstopte motor
   9) gele emmer   Prettige vakantie!
 10) houten brug
 11) sticker met nr. 22
 12) man met witte muts
 13) groen kenteken
 14) half verstopte fietsband
 15) blauwe vuilnisbak



Met de stand op pad

Nieuwe wegen
Deze zomer ging Fidesco promotie maken op de Op-
wekking conferentie (2 juni jl.) en tijdens de EO jon-
gerendag (10 juni jl.). Binnen deze grote christelijke 
events wilde Fidesco haar naamsbekendheid vergro-
ten, want ook protestante christenen, die open staan 
voor de leer van de katholieke kerk, kunnen met Fi-
desco op missie. We hebben diverse geïnteresseer-
den gesproken. Hopelijk vinden zij ook daadwerkelijk 
de weg naar ons.

 

Topdrukte
In het voorjaar is onze website 130% meer bezocht dan 
anders. Fidesco deed mee aan een Google Online Mar-
keting Challenge. Studenten van de Universiteit Twente 
namen onze website onder de loep. Middels gerichte 
digitale advertenties zorgden zij ervoor dat meer men-
sen doorklikten naar Fidesco. Deze mensen zochten 
op de term ‘christelijk vrijwilligerswerk’.
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In Helvoirt tijdens het IHGO weekend

Gezinsweekend
Rond 40% van de uitgezonden vrijwilligers zijn gezin-
nen. Vandaar de focus op deze groep. Op 20 mei jl. 
kregen wij spreektijd bij het gezinsweekend van het ka-
tholieke Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding. 
Ruim vijftig ouders hoorden van ons bestaan. Dank 
aan het gezin Welling die deze presentatie mede 
mogelijk maakten. Zij waren samen twee jaar voor 
Fidesco in Suriname.

Bestel uw gratis folders
Voor wie het nog niet wist: Fidesco heeft haar alge-
mene promotiefolder in een nieuw jasje gestoken. 
Met een aantrekkelijke foto op de voorkant en her-
nieuwde informatie willen we opvallen. Heeft u al een 
folder in uw kerk gelegd? Bestel ze gratis en maak zo 
Fidesco meer bekend. Het kan via info@fidesco.nl

FIDESCO  NEDERLAND
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