
Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

En weer is de laatste maand van het jaar aangebroken!  
Een heel drukke maand voor velen, waarin we veel te 
vieren hebben maar waarin er ook vaak nog hard 
gewerkt moet worden om het nieuwe jaar zo mo-
gelijk weer met een schone lei te kunnen beginnen. 
Ook Fidesco heeft een volle maand voor de boeg. Door-
dat we dit jaar wederom geselecteerd zijn om mee te 
doen met de campagne van de Adventsactie, zijn in 
december onze activiteiten vooral daarop gericht.
We zijn blij, dat er een mooi aantal parochies ons heeft 
uitgenodigd een presentatie te komen geven over het 
project van de straatkinderen in Rwanda. We reizen 
zodoende heel wat door het land: van Leeuwarden in 
het hoge noorden tot aan Den Bosch en Papendrecht in 
het zuiden en westen. Een leuke manier om betrokken 
mensen van MOV-groepen te ontmoeten en ons samen in 
te zetten voor degenen, die onze hulp hard nodig hebben! 

Op de Kerstmarkt in Noordwijkerhout (13 de-
cember) zullen we Rwandese spulletjes verko-
pen en in de St. Jan in Den Bosch zal er een 
mooie uitvoering van de vespers zijn ten bate van het 
project. We zijn heel dankbaar als u dit project wilt onder-
steunen in uw gebed - en daarbij ook een beetje voor ons 
en al degenen in Nederland bidt die er deze maand 
druk mee zijn! Bovendien zijn giften voor het 
project natuurlijk van harte welkom! Wij werken 
in deze periode intensief samen met de Advents-
actie. Op hun website vindt u ook veel materiaal over 
Rwanda, dat u kunt downloaden om te gebruiken voor uw 
parochie, jongerengroep etc.  Misschien ziet u ook nog 
wel kans uw achterban in te schakelen voor CECYDAR?

Afgelopen september hebben we het project  CECYDAR 
in de hoofdstad van Rwanda – Kigali - weer mogen 
bezoeken en met eigen ogen kunnen zien wat de vorderin-
gen waren van het afgelopen jaar. Op onze website vindt 
u een uitgebreid verslag van deze reis. Het was voor ons 
belangrijk om er weer zelf te kunnen zijn omdat je merkt 

dat je dan pas echt de straatkinderen in je hart kunt sluiten 
en kunt zien hoe we vanuit Nederland een bijdrage kun-
nen leveren aan een goede toekomst voor Theogene, 
Aram, Thierry en al die andere prachtige jonge mensen.

Naast de inzet voor de projecten blijft het zoeken van 
nieuwe vrijwilligers onze ‘core business’ en zijn onze 
activiteiten vooral ook daar op gericht. We proberen onze 
website en Facebook pagina actueel te houden en zijn 
steeds weer op zoek naar plaatsen waar we informatie 
kunnen geven over een missie met Fidesco. Mocht u
ons willen uitnodigen voor een presentatie, dan horen 
we het graag!

Wij kunnen u in ieder geval al toevertrouwen, dat 
wij een aantal serieuze kandidaten hebben, die 
hopen volgend jaar voor twee jaar met Fides-
co te vertrekken. Wilt u ook voor hen bidden, dat 
zij daadwerkelijk deze stap kunnen gaan zetten?  
Wij danken u heel hartelijk voor uw trouwe steun en hopen 
ook het komend jaar weer bij u te mogen aankloppen!
Een gezegende Adventstijd, een zalig Kerstmis en 
gelukkig 2018!

Johannes en Miriam Witt

 

KATHOLIEKE ORGANISATIE 
VOOR INTERNATIONALE 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

kerstbrief 2017

Geloof in
 samenwerking

 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 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         

Wat is                    ? 



Update Adventsactie
Vorig jaar Advent haalden diverse 
parochies geld op voor ons straat-
kinderenproject CECYDAR in 
Rwanda. Door het goede verloop 
van die Adventsactie kon het be-
loofde bedrag van 70.000 euro aan 
dit project worden overgemaakt. 
Dat geld was met name nodig voor 
goed onderwijs en eten.

Ontbijt in CECYDAR een voedzame drank 
met sorgo en andere granen

Voortaan 30 kinderen meer
Al 25 jaar zorgt CECYDAR voor de 
straatkinderen. Gelukkig volgde 
zij in 2016 ruim 160 kinderen op 
straat; daarvan konden 110 in het 
centrum worden opgenomen. 46 
kinderen vonden een plek terug in 
een familie. Bij de andere kinderen 
bleek de thuissituatie te moeilijk 
voor re-integratie. Deze kinderen 
bleven langer in het centrum en er 
werd naar wegen gezocht om de 
situatie thuis te verbeteren. Inmid-
dels heeft de Rwandese overheid 
gevraagd om meer kinderen op te 
nemen. In plaats van gemiddeld 
40 zullen er nu 70 kinderen in het 
centrum zijn. 

Uitbreiding van CECYDAR om te voldoen 
aan de vraag van de Rwandese overheid

De nieuwe groep kinderen komt 
direct van de straat of uit opvang-
centra van de overheid. Ze moe-
ten apart opgevangen worden en 
naar integratie met de reeds aan-
wezige groep begeleid worden. 
Dat vraagt extra personeel en ge-
bouwen. Bovendien zijn de prijzen 
voor levensmiddelen ongeveer 
30% gestegen.

Hulp aan families
Vandaar dat de Adventsactie in 
2017 weer geld gaat inzamelen 
voor CECYDAR. Dat geld zal 
worden gebruikt om de positie 
van de families te verbeteren. Bij-
voorbeeld door hen te helpen met 
een huis te bouwen of een kleine 
winkel te beginnen, of gewoon de 
ziektekostenverzekering voor hun 
te betalen. Door een verbeterde 
situatie thuis, kunnen straatkinde-
ren eerder worden teruggeplaatst. 
Ook wordt de verleiding van het le-
ven op straat geringer en kunnen 
de kinderen in een veilige omge-
ving opgroeien. 

23 gezinnen krijgen hulp bij het bouwen 
van een nieuw huis, waar zij hun kinderen 

een echt thuis kunnen bieden

Blije straatkinderen bij het 25 jarig 
jubileum van CECYDAR

Nieuws uit het veld
Pierre en Anne-Claire Dufaux 
en hun vier kinderen 
Port-au-Prince, Haïti

De Vlaamse Pierre en Française 
Anne-Claire Dufaux zijn nu een 
jaar in Haïti. Na een periode van 
gewenning begonnen hun mis-
sies. Anne-Claire is de pedagogi-
sche coördinatrice van een katho-
lieke meisjesschool met ongeveer 
350 meisjes tussen zes en viertien 
jaar. De school staat onder het 
beheer van de Zusters St. Joseph 
van Cluny. Tevens geeft Anne-
Claire catechese aan 41 leerlin-
gen. Deze lessen hadden het voor-
deel dat zij zich kon inwerken in het 
lesgeven. Voor haar tweede missie 
werkt zij samen met een Ameri-
kaans team om gezamenlijk een 
app te ontwikkelen voor I-pads om 
een kwalitatief, interactief en indi-
vidueler onderwijs te creëren en 
tegelijk de pedagogische aanpak 
van het onderwijs te verbeteren.

Pierre en Anne-Claire Dufaux

Pierre is betrokken bij de bouw 
van een vormingscentrum voor 
het religieuze leven waar tussen 
300 en 400 personen kunnen sa-
menkomen. Het wordt eveneens 
een plek voor het houden van 
retraites (150 bedden). Hij is ook 
verantwoordelijk voor de bes-
chikbare budgetten en prioritaire 
noden en bepaalt de volgorde van 
het bouwen. Hij onderhandelt en 
stelt de contracten op, bestudeert 
de ontwerpen en begeleidt de 
bouw. Het gezin schrijft een blog 
voor het Inspiratie Magazine, 
zie www.inspiratiemagazine.nl.
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Gezondheidscentrum 30 jaar

Deze zomer bestond het gezond-
heidscentrum Saint Gabriel in 
Guinee 30 jaar. Deze kliniek is 
de grootste van West-Afrika en is 
door Fidesco gestart. Dit jaar wa-
ren er 100 consulten en werden 
59 kinderen behandeld, vonden 
1600 geboorten plaats en werden 
23 baby’s gevaccineerd. Meer dan 
3500 kinderen werden gecontro-
leerd op ondervoeding en de medici 
voerden 15 aids-screenings uit. 

Kardinaal Sarah was aanwezig bij het 30 
jarig jubileum van het gezondheidscentrum

De ongeveer zestig lokale me-
dewerkers zijn goed opgeleid en 
gemotiveerd. Zij bieden een hoge 
kwaliteit van zorg. Fidesco Neder-
land ondersteunt hen al jaren met 
zakken rijst als aanvulling op hun 
salaris. De mensen zijn hier heel 
dankbaar voor want zo kunnen zij 
hun medische zorg blijven verle-
nen aan anderen.

Armoede en missie

Fidesco was uitgenodigd om op 
de KCV zomerconferentie Cele-
brate een workshop te geven over 
armoede en missie.  Aan de hand 
van de sociale leer van de katho-
lieke kerk mochten wij er met ge-
interesseerden over in gesprek 
gaan hoe we praktisch kunnen bij-
dragen aan het verminderen van 
de armoede in onze directe om-
geving maar ook op plaatsen ver 
weg. 

Fidesco gaf een workshop over armoede 
en missie

We stonden stil bij de oorzaken 
en de ontwikkeling van armoede 
in de wereld en en gingen in op 
de vraag: “hoe kunnen wij aan de 
armen doorgeven wat wij ontvan-
gen hebben?” Graag bieden wij 
deze workshop op meer plaatsen 
aan. Misschien is het iets voor een 
avond bij u in de parochie?

Jaarkalender 2018

Fidesco heeft een mooie jaarka-
lender gemaakt waarin de ver-
schillende fases van het Advents-
project aan bod komen. Zo kunt u 
gedurende het jaar betrokken blij-
ven bij de mensen in het project. 
Deze unieke kalender is slechts in 
beperkte oplage verkrijgbaar. Be-
stel deze daarom snel via de web-
site van de Adventsactie voor € 20,-
(www.adventsactie.nl). U doet 
daarmee ook een gift aan 
CECYDAR.

Nieuws uit het veld
Marco van Zwetselaar, 
Marieke Dekker en hun 
zes kinderen 
Moshi, Tanzania 

In het afgelopen half jaar heeft 
Marieke veel onderwijs in de neuro-
logie gegeven en is er een nieuwe 
dimensie in de neurologische zorg 
in het KCMC ziekenhuis in Moshi 
bijgekomen. Met een EMG appa-
raat is er nu een volledige neurofy-
siologie - unit,  en daarmee geluk-
kig meteen een jonge dokter die 
de interesse én het talent ervoor 
heeft! Met Dr. Emmanuel heeft 
Marieke het EMG/NCS apparaat 
de laatste tijd “warmgedraaid” en 
normaalwaarden bepaald (de eer-
ste ooit voor Afrika). Momenteel is 
het collegeseizoen weer begon-
nen met basaal onderwijs aan de 
co-assistenten: Hoe trekt de spier 
samen, hoe geleidt de zenuw....

Marco gaat steeds meer de diep-
te van de bioinformatica in, na zijn  
nascholingmodule die hij jaren-
lang in de vroege uurtjes gevolgd 
heeft. Hij doet razend interessant 
onderzoek naar de Hadzabe (een 
oeroude jager-verzamelaar stam, 
in de buurt van de Serengeti) en 
de relatief onbekende savanne 
chimpansee. Hij doet dit samen  
met zijn jonge en inspirerende 
Tanzaniaanse team binnen het 
onderzoeksinstituut. Met de zes 
kinderen gaat het goed. Het is in-
teressant om discussies over de 
wereld met hen te hebben nu zij 
die geleidelijk meer uit een Afri-
kaans of internationaal oogpunt 
beschouwen. Daar leren paps en 
mams ook weer van!
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Fidesco Internationaal

Afgelopen zomer werden 72 
nieuwe vrijwilligers uitgezonden 
(die net als in de Bijbel twee aan 
twee zijn uitgezonden). Ook in-
teresse om te gaan? Bezoek de 
informatiedag op 20 januari a.s. 

 

Financieel jaarverslag

In 2016 ontving Fidesco € 93.000,- 
aan rechtstreekse giften. Daarnaast 
ontvingen we via de Adventsaktie 
€ 72.000,-. Daarvan ging € 133.000,- 
rechtstreeks naar de verschillende 
projecten. Het grootste gedeelte, 
namelijk € 79.000,- naar ons Ad-
ventsaktie project voor de straatkin-
deren in Rwanda. Daarnaast ging 
€ 55.000,- naar de kosten van de 
vrijwilligers. De voorzieningen voor 
de diverse projecten nam af met 
€ 26.000,-. Meer informatie leest u 
terug in ons jaarverslag dat u vindt 
op onze website.

Hoe kunt u doneren?

Online: U kunt makkelijk, kos-
tenloos en veilig online geld 
overmaken via onze website 
www.fidesco.nl. Kies daar voor het 
logo van Ideal. 

De antwoordcoupon: Vul de 
coupon volledig in en stuur hem 
naar het hierop vermelde adres. 
U kunt de coupon zowel voor 
een eenmalige donatie als voor 
een periodieke overschrijving 
gebruiken. 

Bank: Ons IBAN nummer  is 
NL53 ABNA 0566 014 297 ten 
name van Stichting Fidesco Neder-
land, Venlo. Vermeld s.v.p. donatie 
+ de naam van de vrijwilliger of het 
project van uw keuze. 

Fidesco Nederland is door de Ne-
derlandse overheid erkend als 
ANBI Instelling (Algemeen Nut 
Beoogende Instelling). Giften aan 
Fidesco Nederland zijn daarom 
fiscaal aftrekbaar. Voor vragen 
hierover of hulp kunt u altijd con-
tact met ons opnemen.

www.fidesco.nl info@fidesco.nl

0852-731732

Bankrekening
NL53ABNA0566014297
Fidesco Nederland, VenloFidesco Nederland

Fidesco Nederland
Rooseveltlaan 2
2215 NV  Voorhout


