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Nieuws van familie van Zwetselaar

Marco van Zwetselaar, Marieke Dekker en hun zes 
kinderen in Moshi, Tanzania

Vanuit het ziekenhuis schrijven wij een update maar deze 
keer vanuit een patiëntenkamer. Onze jongste zoon Steven 
(8) werd dit voorjaar acuut ziek en een paar uur later 
al geopereerd aan een geperforeerde blindedarm. Hij 
kreeg antibiotica voor een buikvliesontsteking. Het ging 
eerst de goede kant op. Daarna verslechterde hij echter 
zo snel dat wij geen tijd hadden om na te denken over al-
ternatieven (zoals Nairobi, de Keniaanse hoofdstad die 
maar 45 minuten vliegen hier vandaan is en Europe-
se faciliteiten heeft). Gelukkig zijn wij wel inmiddels zo 
bekend en vertrouwd met het ziekenhuis in onze woon-
plaats Moshi dat er een team van de meest ervaren 
chirurgen en anesthesisten klaar stond voor hem. Het  

     Steven voor zijn opname                        Familie van Zwetselaar

gaat nu goed met hem. Wij zijn echt dankbaar dat het 
zo afgelopen is, maar het illustreert ook de mate van 
inburgering in het centrum waar wij nu al jaren werken 
met diezelfde mensen. Wij hebben al meermaals gehoord 
van de artsen, verpleging en studenten dat dit eindelijk 
een moment is dat zij konden laten zien hoeveel ons 
werk hier voor hen betekent en daar zijn wij blij om. La-
ten wij hopen dat zo’n opname niet vaak nodig is. Onze 
beiden missies verlopen voorspoedig. Wij danken u 
hartelijk voor uw financiële ondersteuning en gebed.

Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Vlak voor het begin van de zomervakantie bent u 
inmiddels gewend een nieuwsbrief van Fidesco te 
ontvangen. Een brief voor allen die ons werk moge-
lijk maken door promotie, giften en gebed. Heel veel 
dank weer daarvoor!

Ook in 2017 is de campagne voor de Adventsactie 
goed verlopen. Dit voorjaar kon 70.000 euro worden 
overgemaakt naar het project voor de straatkinde-
ren CECYDAR in Rwanda. Onlangs vernamen wij 
dat de aanvraag voor 2018 is goedgekeurd door de 
Adventsactie. Dit betekent dat wij weer op zoek zijn 
naar plekken, die voor CECYDAR willen collecteren 
tijdens de Advent. Doet uw parochie dit jaar ook mee?
Als u mailt naar info@fidesco.nl sturen wij u informatie 
over het project toe, die u dan weer aan uw parochie/
vereniging/school door kunt geven. 

Bovendien is er ander belangrijk nieuws te melden:  
onder de 88 mensen die dit jaar met Fidesco op mis-
sie gaan, zijn ook drie Nederlanders! In deze nieuws-
brief stellen zij zich aan u voor. Zij zullen voor twee 
jaar vertrekken om dienstbaar te zijn aan de allerarm-
sten in de wereld. 

Voor de uitzending van een professional is een be-
drag van circa 17.000 euro per jaar nodig. Zo’n 7.000 
euro – voor de verzekeringen – wordt bijgedragen 
door de Franse overheid, de rest dienen de mensen 
zelf bij elkaar te krijgen door het vinden van dona-
teurs. Wij hopen van harte dat u ook bereid bent hen 
te steunen en de bijgevoegde machtigingskaart in te 
vullen. 

Een mooie zomertijd gewenst!

Johannes en Miriam Witt



                        Quirien van Berkel uit Hillegom Gezinshereniging is een van de speerpunten

Adventsactie 2018
Het straatkinderenproject CECYDAR in Rwanda 
maakt ook dit jaar deel uit van de vijf projecten van de 
bisschoppelijke Adventsactie. Uw parochie, school of 
vereniging kan geld inzamelen. Het geld komt dit jaar 
ten goede aan het verbeteren van de thuissituatie. Is 
de situatie daar onveranderd, dan is de kans groot 
dat de kinderen opnieuw weglopen. Gezinnen wor-
den geholpen bij het duurzaam verbeteren van hun 
economische situatie, bijvoorbeeld met een micro-
krediet voor het opzetten van een bedrijfje. Ook werkt 
CECYDAR dit jaar aan het versterken van de eigen 
organisatie: de medewerkers krijgen training en 
scholing. In 2018 wil CECYDAR investeren in een ei-
gen water- en stroomvoorziening. De waterput wordt 
aangesloten op het opvangcentrum. Daarnaast wil 
het centrum een zonnestroomsysteem aanleggen. 
Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zich-
zelf terug en leveren dan een flinke kostenbesparing 
op. Maakt u uw parochie of school warm om voor dit 
project te kiezen?

Fidesco kids
Speciaal voor jullie is er Fidesco kids. Wil jij meer 
info over ontwikkelingsgebieden of stoere knutsels 
maken, kijk eens op onze website. Het zou helemaal 
gaaf zijn als jij geld kan inzamelen voor onze projec-
ten. Voor twee euro per dag kan een leeftijdsgenootje 
in Rwanda eten krijgen, of misschien ga jij er wel voor 
zorgen dat hij naar school kan. 

Nieuwe vrijwilliger

Quirien van Berkel
Baucau, Oost-Timor
“Het is met grote vreugde dat ik u mag vertel-
len dat ik vanaf oktober twee jaar met Fidesco 
op missie ga! En wel in Baucau op Oost-Timor. 
Mijn missie houdt in dat ik als docent Engels op 
een middelbare school werkzaam zal zijn. Deze 
school, The Sacred Heart of Jesus High School, 
is verbonden aan de plaatselijke parochie en het 
is dus uit deze gemeenschap dat de vraag naar 
docenten gekomen is. Samen met een andere 
Franse vrijwilliger zal ik het lerarenteam van deze 
school gaan versterken. Een prachtige uitdaging 
die ik voor de volle honderd procent bereid ben 
aan te gaan.

In Nederland, en eigenlijk in heel de westerse 
wereld, hebben wij mogelijkheden en kansen 
genoeg om onszelf en onze talenten te ontwikkelen. 
In Oost-Timor, een van de armste landen van 
Azië, zijn deze ontwikkelingskansen minder van-
zelfsprekend. Dit is dan ook mijn drijfveer: ik hoop 
van toegevoegde waarde te kunnen zijn op de 
middelbare school waar ik ga werken en ik hoop 
mijn steentje bij te dragen aan het verbeteren 
van de kansen voor de jongeren van Oost-Timor. 
Daarnaast is deze missie een mooie manier om 
mijn geloof nog maar eens concreet handen en 
voeten te geven en twee jaar in dienst te staan van 
de minderbedeelden.

Alhoewel ikzelf als vrijwilliger vertrek, zijn er aan 
een dergelijke missie heel wat kosten verbonden. 
Fidesco zal deze kosten dragen. Wilt u bijdragen 
aan mijn missie? Ondersteun mijn missie met 
een maandelijkse of eenmalige gift. In ruil daar-
voor stuurt Fidesco u per post iedere drie maan-
den een uitvoerige brief met het verslag van mijn 
avonturen. Ik ben dankbaar voor elke gift. Graag 
vraag ik u ook om uw gebed. Hopelijk wilt u samen 
met mij deze missie beleven.”



 
FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöper-
atie) is een internationale katholieke organisatie die in 1981 
door de Gemeenschap Emmanuel in Frankrjk is opgericht. 
Fidesco zendt professionals 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, waar-
van 20  Nederlanders. Na een voorbereidingstraject gaan de 
vrijwilligers twee jaar op missie. Fidesco is als Internationale 
vrijwilligersorganisatie geaccrediteerd bij het Franse Minis-
terie 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.
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  Wat is FIDESCO 

                 Peter en Tessa Jansen uit Voorschoten

Uitzendingsbijeenkomst 2018
De drie Nederlanders, die in 2018 op missie gaan, 
maken deel uit van een groep van 88 nieuwe vrij-
willigers. In een speciale eucharistieviering in 
Paray-le-Monial (F) worden zij uitgezonden. Deze 
mis is live te volgen via http://parayonline.net. Het 
vindt plaats op zaterdag 21 juli a.s.. Houdt onze web-
site/Facebook in de gaten voor het exacte tijdstip.

Fidesco informatiedag, 13 oktober 2018, Voorhout
Overweegt u om op missie te gaan naar een ontwik-
kelingsland om daar uw persoonlijke- en professio-
nele talenten in te zetten? Kom dan naar de gratis 
informatiedag van Fidesco. Op deze dag heeft u de 
kans om meer te weten te komen over Fidesco’s 
werkwijze. Maar ook mensen die niet direct op mis-
sie willen maar wel geïnteresseerd zijn, zijn van harte 
welkom. Wij houden lezingen, vieren samen de Eu-
charistie en verdiepen ons in het leven in de missie. 
Meldt u vooraf wel even aan via onze e-mail.

Nieuwe vrijwilligers

                Op pad met Fidesco betekent avontuur

Peter, Tessa, Niek en Sem Jansen
Chikowa, Zambia
In de oostelijke provincie, de armste regio van 
Zambia, heeft de overgrote meerderheid van de 
bevolking geen toegang tot onderwijs. Veruit de 
meeste mensen leven er van wat het land op-
brengt. Universitaire en beroepsopleiding zijn 
slechts voor een heel klein percentage toegan-
kelijk. Studenten van de Chikowa School komen 
uit heel Zambia om professionele cursussen in 
timmerwerk, metselwerk en landbouw te volgen, 
omdat het collegegeld het laagste in het land is. 

Tessa zal een voor-school gaan managen die 
kinderen van 3 tot 8 jaar voorbereidt op het ba-
sisonderwijs. Hierin gaat zij veel samenwerken 
met het Zambiaanse personeel, de ouderraad, de 
leerlingen en hun ouders. Peter gaat een school 
aansturen waar een vakopleiding wordt gegeven 
in timmerwerk. Hier worden meubels gemaakt 
die weer worden verkocht voor meubilering van 
huisjes op een safaripark in de buurt. Opbreng-
sten hiervan maken de opleiding vervolgens weer 
betaalbaar. 

“Wij voelen allebei het verlangen om iets te bete-
kenen voor mensen die het minder goed getroffen 
hebben dan wij als het gaat om opleiding, rijkdom 
en een menswaardig bestaan. Via deze missie 
kunnen wij iets doorgeven van wat wij hebben 
gekregen zodat meer mensen mogen delen in het 
gemeenschappelijke welzijn dat wij als mensen 
op aarde hebben. Naast het professionele aspect 
van onze missie hopen we een goede band te 
mogen opbouwen met de Zambianen: samen met 
hen te werken, te leven en het geloof te delen.
Als u onze missie met een maandelijkse gift 
ondersteunt, bezorgt Fidesco u ons driemaandelijks 
missierapport waardoor u ons avontuur van dicht-
bij kunt volgen en meebeleven. Uw gebed is ook 
meer dan welkom.”



                 Met de stand op pad

Gezellige drukte
Fidesco stond op 10 mei jl. op het Africa NOW festival. 
Tijdens deze gezellige markt vol Afrikaanse muziek 
verkochten we handgemaakte spullen uit Rwanda. 
We merkten een enorme openheid naar ons werk en 
hadden hier en daar ook nog gesprekjes over het ge-
loof. Tipt u ons op een volgende markt?

 

Vertegenwoordigers van diverse Fidesco kantoren

Fidesco Internationaal
Met zeven andere kantoren wereldwijd vormt Ne-
derland tezamen Fidesco Internationaal. Eind mei jl. 
kwamen wij met vertegenwoordigers van alle kanto-
ren samen in Frankrijk. Wij hebben nagedacht hoe 
Fidesco nog beter kan aansluiten bij de behoeften 
van de professionals die met ons meegaan. Ook de 
AVG is besproken en het aanboren van nieuwe pro-
motiekanalen.
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                        AVG van kracht

Privacy-wetgeving
Sinds 25 mei jl. is de nieuwe wet op uw persoons-
gegevens (AVG) van kracht. Mocht u geen belang-
stelling meer hebben voor ons nieuws, meldt u zich 
dan zelf af door een bericht te sturen naar ons e-mail 
adres. Wij halen uw gegevens dan uit ons adressen-
bestand.

         Detail uit onze nieuwe A3 poster

Vacature: Promotie-vrijwilligers
Helpt u mee om de naam van Fidesco meer bekend 
te maken? Er zijn mooie promotiematerialen voor-
handen. Een telefoontje of een e-mail naar Fidesco 
en u krijgt de materialen thuis. Wie heeft connecties met 
ziekenhuizen, HBO’s, universiteiten, parochiezalen, 
kloosters, bouwmarkten of dergelijke en wil informe-
ren of Fidesco daar mag flyeren.We horen het graag.

FIDESCO  NEDERLAND


