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Nieuws van familie van Zwetselaar in Moshi, 
Tanzania

Dit wordt de eerste kerstbrief die ik schrijf met minder dan 
zes kinderen in huis omdat onze oudste, Ida, inmiddels 
in Italie van haar school geniet. Ze bezoekt daar nu het 
United World College of the Adriatic. We zijn in dat op-
zicht Ida een beetje genaderd want de school van onze 
kinderen, de oude ziekenhuisschool, wordt het United 
World College of East Africa. Hiermee vervullen we een 
van de missies die wij onszelf gesteld hadden toen we 
hier aankwamen. Iets dat een volstrekte Mission Impossi-
ble leek! Maar na zes jaar porren, poken en duwen is het 
ons gelukt. Al is er nog veel werk te verrichten, totdat we 
op het niveau van de andere zeventien scholen terecht 
komen, we zijn wel trots.

In het ziekenhuis is het werk nog steeds een interessante 
uitdaging. De regering heeft besloten dat wij volgend jaar 
geen specialisten meer mogen opleiden. Daardoor wordt 
onze bezetting in het ziekenhuis nóg dunner. Goede en 
gemotiveerde artsen zullen daardoor wegtrekken naar 
welvarendere landen om ons heen, zoals Botswana en 
Rwanda. Ik ben op dit moment bezig om een alternatief 
jaarprogramma te regelen voor een van de jonge artsen 
die we willen klaarstomen tot neuroloog, onder meer in 
Nederland. We willen hem houden! In de tussentijd wordt 
Marco steeds meer een spil in het onderzoek hier, en wend 
ik me tegenwoordig tot mijn expert als ik iets meer wil we-
ten over het wereldwijde antibioticumresistentieprobleem. 

Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Aan het eind van dit jaar willen we u weer heel harte-
lijk bedanken voor de steun die we dit jaar mochten 
ontvangen. In deze tijd van de Advent staat ons pro-
ject in Rwanda weer bijzonder in de aandacht. Hope-
lijk kunnen wij door de deelname aan de bisschop-
pelijke Adventsactie weer een mooi bedrag voor de 
straatkinderen bij elkaar krijgen!

En verder zijn we natuurlijk erg dankbaar dat er in 
oktober drie nieuwe vrijwilligers op missie zijn ver-
trokken. Het was voor onszelf heel indrukwekkend 
om hun uitzending mee te maken en best spannend 
om hen te zien vertrekken. Maar hier doen we het 
allemaal voor. Het is de belangrijkste taak van Fidesco 
om mensen zoals zij te vinden, die zich met hun hele 
persoon willen inzetten voor de allerarmsten in de 
wereld. Quirien en Peter en Tessa zijn nu nog maar 
net op de plek, waar ze twee jaar vrijwillig in armoede 
zullen leven. Het is een grote verandering voor hen 
en vraagt zeker tijd om te wennen. Een stap in geloof 
en vertrouwen. Ze zijn uitgezonden door de Kerk om 
door hun hele leven getuige van Christus te zijn. Een 
opdracht die ze alleen maar kunnen vervullen met 
onze ondersteuning, niet alleen financieel maar ook 
in gebed. We vragen u daarom juist in deze tijd heel 
bijzonder voor onze vrijwilligers te bidden en voor al 
degenen, die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.

Een zalig en gelukkig Kerstmis voor u allen en een 
gelukkig 2019!

Johannes en Miriam Witt

Op website www.fidesco.nl staat 
een nieuwe film over het project 
van Peter en Tessa, kijkt u even 
met ons mee?
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Adventsactie 2018
Voor het derde achtereenvolgende jaar doet Fidesco 
mee met de landelijke bisschoppelijke Adventsactie. 
Dit betekent dat we veel op pad zijn om  in diverse 
parochies presentaties of een kort praatje te houden 
over CECYDAR in Rwanda. Het gaat goed met het 
centrum voor de straatkinderen. Mede dankzij de gif-
ten van Adventsactie (70.000 euro per jaar) kon de 
opvang van het aantal kinderen worden uitgebreid. 
Maar het is ook mooi om te zien dat er in het land 
zelf ook actief wordt gewerkt aan de verbetering van 
de situatie van de straatkinderen. Met hulp van psy-
chologen van een Rwandese stichting wordt er nu 
meer samenwerking gezocht met de gezinnen van 
de kinderen. De  ouders komen voor cursussen naar 
het centrum. Thema’s daarvan zijn o.a.: verantwoor-
delijkheid van de ouders, rechten van het kind, leren 
problemen op te lossen, het starten van een kleine 
onderneming. Dankzij dit intensieve contact met 
de ouders komen veel kinderen weer snel terug in 
hun eigen gezin, echt een heel mooi resultaat! De 
opbrengst van de Adventsactie van dit jaar zal gaan 
naar de aansluiting van een waterpomp en de aan-
leg van zonnepanelen, zodat de energie- en water-
voorziening van het centrum een stuk goedkoper en 
duurzamer wordt.

Verduurzaming door de aanleg van zonnepanelen

Vrijwilliger in het veld

Nieuws van Quirien van Berkel in Baucau, 
Oost Timor

“Bondia! Zo groet men elkaar hier in Oost-Timor. 
Een groet die duidelijk afgeleid is van het Por-
tugees en overgenomen is in de lokale taal, ge-
naamd Tetun. Mijn naam is Quirien van Berkel en 
sinds begin oktober ben ik op missie in Baucau, 
de tweede stad van Oost-Timor. Oost-Timor zal 
u waarschijnlijk niet zo heel veel zeggen en mis-
schien dat alleen de koffiekenners onder u kunnen 
vertellen dat Oost-Timor bekend staat om haar 
fantastische koffie, maar anders dan dat is Oost-
Timor vrij onbekend. Dit sinds 2002 onafhanke-
lijke land, gelegen tussen Indonesië en Australië, 
mag ik de komende twee jaren mijn thuis noe-
men. Ik ben in Baucau werkzaam als leraar En-
gels op een middelbare school. Samen met een 
Franse-Belgische Fidesco vrijwilliger, die leraar 
informatica is op dezelfde school, woon ik in deze 
stad. Alhoewel het de eerste weken wel enorm 
wennen was aan de leefomstandigheden hier, be-
gin ik mij er nu, na meer als een maand, steeds 
meer thuis te voelen. Mijn werkzaamheden besta-
an tot januari uit het geven van invallessen op 
school en het bijles geven van leerlingen die dat 
nodig hebben. In januari begint het nieuwe school-
jaar en dan zal ik fulltime aan de slag gaan. Ook 
richt ik mij gedurende deze maanden op het leren 
van de lokale taal Tetun. Dit is een grammaticaal 
vrij eenvoudige taal, maar ook een taal die toch 
veel tijd vergt om te leren vanwege alle nieuwe, 
onbekende woorden en de andere wijze van uit-
drukken. Tezamen met alle andere facetten van 
het leven hier is de missie een hele uitdaging. 
Maar het is een uitdaging die tot nu toe zeker het 
beleven waard is. Ook al begin ik pas net met mijn 
werk hier, uw (financiele) steun blijft welkom en ik 
hoop dat ik daarop mag blijven rekenen.”



 
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 23  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.
                              

www.fidesco.nl
         

  Wat is FIDESCO 

                 Peter en Tessa Jansen uit Voorschoten

Uitzendingsbijeenkomst 2018
Afgelopen zomer gingen onze drie nieuwe vrijwilli-
gers voor het laatste stuk van hun voorbereiding een 
week naar Paray le Monial, bedevaartplaats van het 
Heilig Hart in Frankrijk. Het was een intensieve week, 
waarin aandacht was voor het grote vraagstuk van 
de armoede in de wereld, maar ook voor de commu-
nicatie met mensen in een ander land en het beter le-
ren kennen van jezelf. Een week van uitwisseling met 
de andere vrijwilligers en ook van tijden van gebed in 
de diverse kerken. Het hoogtepunt was de mis in de 
grote tent op de laatste dag, waarbij alle 85 vrijwilli-
gers zichzelf en ook hun kinderen voorstelden.

Fidesco informatiedag, 19 januari 2019, Voorhout
Op deze informatiedag van Fidesco heeft u de kans 
om meer te weten te komen over Fidesco’s werkwij-
ze. Wij houden lezingen, vieren samen de Eucharis-
tie en verdiepen ons in het leven in de missie. Gein-
teresseerd? Meldt u zich vooraf wel even aan via 
info@fidesco.nl

Vrijwilligers in het veld

Quirien leest de eerste lezing in de H.Mis

Nieuws van familie Jansen in Chikowa, 
Zambia

“Na onze aankomst op 9 oktober jl. in de hoofd-
stad Lusaka moesten wij daar een week blijven, 
in afwachting van onze werkvergunning.  Toen 
wij uiteindelijk in onze missieplek, Chikowa, aan-
kwamen, op dinsdag 16 oktober jl. tegen 19:00 
uur, was het flink heet. Het is nog volop zomer en 
Chikowa ligt in een dal (Luangwa valley) waar de 
hitte lekker blijft hangen. Temperaturen tegen de 
40 graden in de zomer zijn niet ongewoon. Verder 
stroomde er in alle huisjes in de compound (leef-
gemeenschap) geen water uit de kraan omdat 
er iets met de waterpomp was; de stroom was 
ook uitgevallen. Peter werkt in het Chikowa Youth 
Development Centre (CYDC) een internaat waar 
vakopleidingen worden gegeven. Jongeren tus-
sen 18 en 22 jaar worden hier in vijf maanden 
opgeleid tot een basis-niveau timmerman. Het 
bevalt mij tot nu toe erg goed: ik kan hier mijn 
werk-ervaring uit het verleden met technisch ont-
werpen én procesoptimalisatie samenbrengen! 
Wat mij opvalt  in en rondom de meubelmakerij 
is de hoeveelheid hout en stof die overal op de 
grond ligt. Het is niet te zien wat afval hout is en 
wat onderdelen zijn voor een stuk meubel. Geen 
van de machines heeft iets van afzuiging dus na 
een paar uur werk zit alles (en iedereen) onder 
een laag stof. Tessa is werkzaam als directrice 
van de kleuterschool Saint Daniel. De kleuter-
school bestaat nu vijf jaar. De school is ontstaan 
omdat de overheid vijf jaar geleden kleuterscho-
len introduceerden als voorbereiding op het ba-
sisonderwijs. De school kent zo’n 100 kleuters 
van drie tot en met zes jaar oud en sinds kort is 
onze zoon Niek hier ook een leerling. Wij willen u 
danken voor uw gebed en donatie en wensen u 
een Zalig Kerstfeest toe.”



               Met onze stand op pad

Waar kunt u ons tegenkomen in 2019?
Ook in 2019 gaat Fidesco met haar stand op pad. Op 
onze website staat waar u ons kunt vinden. Graag 
geven wij ook gastlessen op scholen of in parochies. 
Maakt u een school of parochie op ons attent? Zoekt 
u nog een goed doel voor een sponsorloop of anders-
zins, Fidesco houdt zich daarvoor aanbevolen.

 

Hoe staat Fidesco ervoor?
In 2017 ontving Fidesco € 119.000,- aan rechtstreek-
se giften. Daarnaast ontvingen we via de Adventsak-
tie € 70.000,-. Daarvan ging € 115.000,- rechtstreeks 
naar de verschillende projecten. Het grootste gedeelte, 
namelijk € 89.000,- naar het project in Rwanda. Daar-
naast ging € 51.000,- naar de kosten van de vrijwilli-
gers. De voorzieningen voor de diverse projecten na-
men toe met € 21.000,-. Meer informatie leest u terug 
in het jaarverslag dat u vindt op onze website.
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       Fidesco respecteert uw privacy

Privacy-wetgeving
Wegens de wet op uw persoonsgegevens (AVG) ge-
ven wij u de mogelijkheid om u af te melden voor ons 
nieuws. Wanneer u ons laat weten dat u geen interesse 
meer heeft, halen wij uw gegevens uit ons adressen-
bestand. Uit milieu oogpunt ontvangen wij graag e-mail 
adressen. Ons volgend bericht ontvangt u dan digitaal.

Fidesco kids
Een paar maanden geleden, misschien is het wel bij-
na een jaar geleden (ik weet het niet precies meer) 
bedachten Madeleine en ik dat wij geld wilden inza-
melen voor een goed doel. Eerst gingen wij dingen 
verkopen zoals limonade en spulletjes, maar daar 
verdienden wij helaas niet zoveel mee. Madeleine en 
ik houden heel erg van knutselen en dingen maken. 
Daarom zijn we een tijdschrift begonnen. Een eigen 
tijdschrift dat wij verkopen en de opbrengst is voor 
Fidesco! Er zijn al heel veel mensen lid geworden en 
ze vinden het tijdschrift erg leuk om te lezen. Het is 
helemaal niet duur om lid te worden hoor dus we ho-
pen dat nog meer mensen zich aanmelden via info@
fidesco.nl. Wij zouden het heel leuk vinden om meer 
lezers te krijgen, de lezers worden vast vrolijk van 
ons tijdschrift en met z’n allen helpen wij dan Fides-
co. Goede deal toch?

Elène Bökkerink, tien jaar

FIDESCO  NEDERLAND


