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Vrijwillig de  
armoede in

Beste familie, vrienden en kennissen,

Voor sommigen onder jullie komt dit misschien als 
een verrassing, voor andere is het al lang geen 
nieuws meer... in oktober 2018 zullen wij met Fidesco 
als gezin vertrekken naar Chikowa in Zambia, Afrika 
voor twee jaar missiewerk!

In de oostelijke provincie, de armste regio van Zam-
bia, heeft de overgrote meerderheid van de bevol-
king geen toegang tot onderwijs. Veruit de meeste 
mensen leven er van wat het land opbrengt. Universi-
taire- en beroepsopleiding zijn slechts voor een heel 
klein percentage mensen toegankelijk.  Studenten 
van de ‘Chikowa School’ komen uit heel Zambia om 
professionele cursussen in timmerwerk, metselwerk 
en landbouw te volgen. Dit omdat het collegegeld het 
laagste in heel het land is. 

Onze projecten
Fidesco heeft als visie om professionals uit te zenden 
naar het project waar ze op basis van hun persoon-
lijke, spirituele en professionele competenties het 
meeste kunnen bijdragen. Zo zijn wij ‘gekoppeld’ aan 
Chikowa.

Tessa zal een voorschool gaan managen die kinde-
ren van drie tot acht jaar voorbereidt op het basis-
onderwijs. Hierin gaat zij veel samenwerken met het 
Zambiaanse personeel, de ouderraad, de leerlingen 
en hun ouders.

Peter zal een school aansturen waar een vakop-
leiding wordt gegeven in timmerwerk. In de school 
worden meubels gemaakt die weer worden verkocht 
voor de meubilering van huisjes op een safaripark in 
de buurt. De opbrengsten hiervan maken de opleiding 
vervolgens weer betaalbaar. 

Voor onze twee kinde-
ren,  Niek en Sem, zal 
goed gezorgd worden 
door een lokale ver-
zorgster.

Onze motivatie
Wij voelen allebei het 
verlangen om iets te 
betekenen voor men-
sen die het minder 
goed getroffen heb-
ben dan wij als het 
gaat om opleiding, rijk-
dom en een menswaar-
dig bestaan. Via deze missie kunnen wij iets doorge-
ven van wat wij hebben gekregen zodat meer men-
sen mogen delen in het gemeenschappelijke wel-
zijn dat wij als mensen op aarde hebben. Naast het 
professionele aspect van onze missie hopen wij een 
goede band te mogen opbouwen met de Zambianen: 
samen met hen werk, leven en geloof delen. Tevens 
hopen wij te leren van hun cultuur en daaruit wijze 
lessen mee terug te nemen.

Wordt u sponsor? 
Alhoewel wijzelf als vrijwilligers vertrekken, komen er 
natuurlijk heel wat kosten bij een dergelijke missie: 
vliegtuigtickets, verzekeringen, inentingen, verblijfs-
kosten, administratieve opvolging… Zo’n € 17.000,- 
per professional. Fidesco zal deze kosten dragen. 
Als Franse NGO wordt 1/3 gesubsidieerd door de 
Franse overheid, maar voor 2/3 zijn zij afhankelijk 
van de vrijgevigheid van vele mensen. Ook u kunt op 
deze manier bijdragen aan onze missie. 

Hoe? 
Ondersteun onze missie met een maandelijkse of 
eenmalige gift. In ruil daarvoor bezorgt Fidesco u 
ons driemaandelijks missierapport waardoor u onze 
avonturen van nabij kunt volgen en meebeleven.
Stuurt u hen daarvoor uw adresgegevens toe? Wij 
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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 stimuler-
en. Fidesco heeft meer dan 1500 vrijwilligers uitgezonden, 
waarvan 20  Nederlanders. Na een voorbereidingstraject 
gaan de vrijwilligers twee jaar op missie. Fidesco is als In-
ternationale 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.               

Hoe kunt u bijdragen?

Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om de
missie van Peter en Tessa financieel te ondersteunen. U kunt 
daarbij rekenen op onze discretie en verantwoording over de 
besteding. Steun ons via:

1) Per machtigingskaart 
U dient deze volledig in te vullen en naar het hierop vermelde 
adres te sturen. Geef daarbij aan of het om een eenmalige 
donatie of om een periodieke overschrijving gaat.

2) Internet 
Op de website www.fidesco.nl vindt u de mogelijkheid om via 
IDeal op veilige wijze online te doneren.

3) Per bank
U kunt het geld rechtstreeks overmaken op bankrekening 
NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland 
te Venlo o.v.v. Peter en Tessa Jansen.

Wij verzoeken u vriendelijk uw naam en adres onder vermelding 
van de desbetreffende donatie te mailen naar info@fidesco.nl 
of te sturen aan Stichting Fidesco Nederland in Voorhout. U kunt 
daarbij aangeven of u missieverslagen wenst te ontvangen. Wij 
houden uw adres graag in ons adressenbestand, en zullen u 
twee keer per jaar op de hoogte houden van onze activiteiten.

Bij voorbaat dank, Johannes Witt
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland        
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zijn dankbaar voor iedere gift. Financiële onder-
steuning voor onze missie is onmisbaar, maar 
natuurlijk ook zeer concreet en materieel. Graag 
vragen wij u daarnaast ook om uw morele onder-
steuning: ons meedragen in gebed en met ons 
meeleven gedurende onze missie (af en toe een 
berichtje van het thuisfront kan wonderen doen). 
Hopelijk wilt u samen met ons deze missie mee-
beleven. Alvast enorm bedankt. 

Peter en Tessa Jansen

P.S. Fidesco beschikt over de ANBI-status, waar-
door giften aftrekbaar zijn van de belasting mits u 
de belastingdrempel haalt.


