
Op een zonnige zomeravond spreek ik met Quirien van Berkel. Hij weet 
sinds enige weken dat hij met Fidesco op missie gaat naar Oost Timor. 
In dit interview leren wij hem beter kennen. Wat bezielt hem?

Met enthousiasme aan de slag
Quirien (25) is de jongste van zes kinderen. Hij groeit op in een katholiek gezin in 
Hillegom. Zijn vader en oom hebben een bedrijf in vaste planten. Voor die tijd 
was het een vollegrond groentekwekerij. Het rendement van de groentekwekerij 
was in de jaren negentig dusdanig laag dat er besloten werd om te veranderen. 
“Tezamen met mijn drie zussen en twee broers hielpen wij vanaf jongs af aan 
mee in het bedrijf” aldus Quirien. “Ik leerde er aanpakken, doorwerken en 
klaar te staan voor anderen. Dienstbaarheid stond hoog in het vaandel tijdens 
mijn opvoeding.”

Quirien vertrekt voor twee jaar naar Oost Timor

Roeping
Quirien: “Ik ben vanaf mijn zesde mis-
dienaar geweest en tezamen met het 
gezin bezochten wij katholieke gezins-
weekenden. Het geloof is belangrijk 
voor mijn ouders. Door de jaren heen 
werd er af en toe aan mij gevraagd of 
priester worden niet iets voor mij zou 
zijn. Ik schonk er geen aandacht aan 
tot 2011. Ik vertrok toen met een bus-
reis naar de Wereld Jongeren Dagen 
in Madrid. Op de grens tussen Frank-
rijk en Spanje hadden wij een speciale 
avond met tijd voor gebed. Tijdens die 
avond bad ik voor het Allerheiligste en 
en ik kreeg driemaal achter elkaar heel 
sterk het gevoel dat God mij riep om 
priester te worden. Ik werd er emoti-
oneel van. Dat diepe gevoel kreeg ik 
later in de tijd nog tweemaal.”

Zoektocht
In eerste instantie beantwoordt Quirien 
niet aan de Roepstem. Na het VWO 
studeert hij een jaar civiele techniek 
in Delft. Hij bemerkt dat deze studie 
niet helemaal bij hem past en gaat 
kijken in Vogelenzang, daar was des-
tijds de priesteropleiding van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam gehuis-
vest. “Deze theologieopleiding voel-
de goed” vervolgt Quirien, die in zijn 
vrije tijd een gedreven wielrenner is. 
“Naast de wetenschappelijke vorming 
merkte ik dat de menselijke, geestelij-
ke en pastorale vorming van groot be-
lang zijn. De opleiding sloot goed aan 
bij hoe ik in het leven wil staan.” 

Home in Rome
Zijn familie was in eerste instantie ver-

baasd. Zij hadden het niet zien aan-
komen dat Quirien theologie wilde 
gaan studeren. “Mijn ouders vonden 
het goed en wilden mij graag gelukkig 
zien.” Zijn besluit werd met liefde aan-
genomen. Ook binnen zijn vrienden-
groep werd zijn keuze geaccepteerd. 
De eerste twee jaar woonde en stu-
deerde Quirien intern in Vogelenzang. 
Daarna mocht hij de rest van de studie 
vervolgen in Rome. “Ik woonde in het 
‘Collegium Germanicum et Hungari-
cum’ en studeerde aan de ‘Pauselijke 
Universiteit Gregoriana’, die beiden 
worden geleid door de Jezuïeten. 
Ik voelde mij er thuis en moest naast 
de studie in korte tijd het Italiaans en 
het Duits onder de knie krijgen.” In mei 
2017 haalde Quirien zijn diploma.

Droom
Ondertussen kriebelt er bij de levens-
lustige Zuid-Hollander nog een droom. 
Jaren terug had hij kennisgemaakt met 
de organisatie Fidesco; een katholieke 
organisatie die ontwikkelingshulp ver-
richt in ontwikkelingsgebieden. Deze 
stichting sprak hem enorm aan en het 
idee om met hen op missie te gaan, 
laat hem niet los. “Ik vond dat ik zelf 
wel wat levenservaring kon gebruiken 
na mijn studie” zegt Quirien met een 
opgewekt gezicht. “Ik heb aan mijn 
bisschop gevraagd of ik de tijd mocht 
krijgen om mijn droom te verwezen-
lijken. Ik zag mijzelf in donker Afrika 
scholen bouwen en les geven aan



kinderen om hen te helpen een stap 
vooruit te zetten om zichzelf te ont-
wikkelen. Met name om hun eigen 
samenleving te ontwikkelen want met 
behulp van goede scholing kan het 
algemeen welzijn verbeteren.” Geluk-
kig kreeg Quirien deze tijd en vertrekt 
hij in oktober 2018 op missie.

Missie
Hij gaat in de tweede grote stad van 
Oost Timor, Baucau, als docent Engels 
op een middelbare school werken 
(leerjaar 10/12). De school, The Sacred 
Heart of Jesus High School, is verbon-
den aan de plaatselijke parochie en zij 
deden bij Fidesco een aanvraag voor 
docenten. 

The Sacred Heart of Jesus High School 
in Baucau

“Het was mijn eigen wens aan Fidesco 
om als leraar aan het werk te gaan en 
aangezien ik de Engelse taal goed be-
heers, kan ik met het volste vertrou-
wen en met veel enthousiasme aan 
de slag gaan.”

Hoop
Quirien: “Bij het intakegesprek van 
Fidesco gaf ik aan niets met Azië te 
hebben. Het hele continent trok mij 
niet zo maar ik wilde graag als docent 
werken. Toen ik mijn missie hoorde, 
stemde het mij vreugdevol dat ik als 
leraar werd ingezet. Ik geniet ervan 
om met jongeren te werken. Het is 
dan ook een prachtige uitdaging die ik 
voor de volle honderd procent bereid 
ben aan te gaan. Nu ik het een poosje 
weet, ben ik aan het land gewend en 
hoop ik dat ik de tieners een dusdanige 
kennis van het Engels bij kan brengen 
dat nieuwe bronnen van kennis, on-
der andere het internet, zich voor hen 
openen. Dat ik hen kan enthousias- 
meren om meer te gaan leren zodat 
zij met de opgedane kennis hun jonge 
land een stap verder kunnen helpen. 
Daarnaast hoop ik met hen leuke din-
gen op te zetten en te sporten.”

Uitdagingen
“Ik vind het leuk om te zien hoe men-
sen in een andere cultuur hun geloof 
beleven, hoe zij dat uiten. Ik denk dat 
het mij helpt om mijn visie te verbre-
den en mijn blik te vergroten. Mocht 
ik later als priester ergens in een Ne-
derlandse parochie staan dan neem ik 
die kennis mee. Uiteraard zijn er ook 
zaken waar ik tegen opzie. De taal in 
Oost Timor, Tetun, werkt grammati-
caal heel anders dan onze westerse

talen. Het wordt een uitdaging om hun
taal te leren en vervolgens de leerlin-
gen de Engelse grammatica uit te leg-
gen. Bovendien vraag ik me af hoe ik 
daar mijn vrije tijd ga invullen en hoe 
het eten smaakt. Ik weet al dat er geen 
douche is maar dat je je moet wassen 
in een tobbe. Het luxe leven moet ik 
inwisselen, maar daar kies ik bewust 
voor.”

Ik geniet ervan om met 
jongeren te werken

Geldelijke steun
Alhoewel Quirien als vrijwilliger ver-
trekt, zijn er natuurlijk heel wat kosten 
bij een dergelijke missie: vliegtuig-
tickets, verzekeringen, inentingen, 
verblijfskosten, de begeleiding en 
administratie door Fidesco… Zo’n 
€ 17.000,- per persoon per jaar. Fidesco 
zal deze kosten dragen. Als Franse 
NGO wordt 1/3 gesubsidieerd door 
de Franse overheid, maar voor 2/3 is 
Fidesco afhankelijk van de vrijgevig-
heid van vele mensen. Ook u kunt 
door een gift bijdragen aan zijn missie. 

Hoe? 
Als u Quiriens’ missie financieel on-
dersteunt, bezorgt Fidesco u zijn drie-
maandelijks missierapport waardoor 
u zijn avonturen van nabij kunt volgen 
en meebeleven. Stuurt u uw adresge-

Typisch klaslokaal

Sinds een jaar zijn er op deze school 
twee Franse vrijwilligers van Fidesco 
actief als docenten. Hun missie zal in 
augustus 2018 aflopen en Quirien gaat 
samen met een andere Franse vrijwil-
liger (24) hen opvolgen. Deze Franse 
vrijwilliger heeft rechten gestudeerd 
en gaat als informatica docent lesge-
ven op dezelfde middelbare school. 
“Onze eerste ontmoeting was positief 
en wij kunnen in het Engels met elkaar 
praten.”

Tieners zien uit naar Quiriens’ komst



(*) = 
Fidesco is een samenvoeging van 
het Latijnse Fides (geloof) en co-
operatie. Het is een internationa-
le, katholieke organisatie die in 
1981 in Frankrijk ontstond. Fides-
co zendt vrijwilligers over de hele 
wereld uit om bij te dragen aan 
de volledige ontwikkeling van de 
bevolking. Vrijwilligers zijn singles, 
echtparen, gezinnen en priester
(-studenten). De organisatie werkt 
altijd samen met de plaatselijke 
kerk om juist de lokale ontwikke-
ling van kleinschalige projecten 
te stimuleren. Fidesco heeft meer 
dan 1100 vrijwilligers uitgezon-
den, onder wie 20 Nederlanders. 
In 2017 waren 185 vrijwilligers in 
25 landen actief. In Nederland is 
Fidesco erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Giften 
zijn aftrekbaar van de belasting.  In-
formatie: www.fidesco.nl.

Baucau, Oost Timor

 gevens naar Fidesco? Naast de finan-
ciële steun willen wij onze vrijwilligers 
ook van harte toevertrouwen aan uw 
meeleven en gebed. Mede namens 
Quirien bij voorbaat heel veel dank! 

Voor meer informatie en steun:
Fidesco Nederland
Rooseveltlaan 2
2215 NX  Voorhout

Rekening 
NL53 ABNA 0566 0142 97 ter name van 
Stichting Fidesco Nederland, Venlo.

Hilde Sluiter-Harren

Tegelijk met Quirien wordt een jong Neder-
lands gezin uitgezonden naar Zambia (Afrika).

Peter Jansen (32) gaat in Chikowa de vakop-
leiding timmerwerk aansturen van de school 
“Chikowa Youth Development Centre”. Van 
heinde en verre komen jongvolwassenen daar 
het timmervak leren. In die school worden 
meubels gemaakt die worden verkocht voor 
de meubilering van huisjes op een naburig sa-
faripark. De opbrengsten daarvan maken de 
opleiding vervolgens betaalbaar. 

Tessa Jansen-Engelhard (26), de vrouw van 
Peter, gaat in Chikowa een voorschool mana-
gen die kinderen van drie tot acht jaar voor-
bereidt op het basisonderwijs. Hierin werkt zij 
veel samen met het Zambiaanse personeel, 
de ouderraad, de leerlingen en hun ouders. 
Op de website van Fidesco kunt u ook hun 
verhalen lezen. 

Baucau is een belangrijk agrarisch 
gebied. Het district levert behalve 
rijst en maïs, onder andere ook 
bonen, kopra en maniok.


