
romy sloot

Bogota
colombia

KATHOLIEKE ORGANISATIE 
VOOR INTERNATIONALE 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Vrijwillig de  
armoede in

Lieve familie, vrienden en kennissen, 

Jullie kennen het wel: “Verbeter de wereld, begin bij 
jezelf”. Maar dat betekent niet dat je het daarbij moet 
laten. Of dat de wereld en jezelf verbeteren niet tege-
lijkertijd kan. En, hoe verbeter je die wereld dan? Dat 
zal voor ieder van ons anders zijn. Voor mij betekent 
het toegeven aan het gevoel en de stem die mij al 
jaren te kennen geven: “Ga naar een plek waar de 
mensen het minder getroffen hebben dan jij en geef je 
tijd, energie, talenten en hart aan de mensen daar!”. 

Hoe? Nou, in ieder geval samen met Fidesco. Fidesco 
heeft als visie om professionals uit te zenden naar het 
project waar ze op basis van hun persoonlijke, spiritu-
ele en professionele competenties het meeste kunnen 
bijdragen. De vraag voor een vrijwilliger komt vanuit 
de lokale bevolking zelf; daar wordt bepaald wat er 
nodig is en in samenwerking met die lokale partner 
wordt afgestemd welke vrijwilliger passend is. Dit laat-
ste spreekt mij ontzettend aan, omdat ik niet geloof in 
het vermeende superioriteitsgevoel van de westerse 
wereld dat bepaalt wat er wel of niet nodig is in andere 
delen van onze wereld. 

Mijn missie
Begin juni heb ik te horen gekregen dat ik mijn vaste 
aanstelling bij de Gemeente Amsterdam mag gaan in-
ruilen voor een functie bij “Un Oasis en la montaña”, 
ofwel:  Oasis. Oasis is een buurthuis in San Luis; een 
vrij geïsoleerde buitenwijk van Bogotá, die is opgericht 
door vluchtelingen uit de Colombiaanse burgeroorlog.
Het Oasis huis ligt op een hoogte van 3100 m in de 
bergen van het Noord-Oosten van Bogotá met een 
gemiddelde jaartemperatuur van 14.2 °C. Tot niet lang 
geleden was deze wijk losgekoppeld van de stad, 
maar inmiddels is elektriciteit, water en openbaar ver-
voer ook hier gereguleerd. In 2017 bood Oasis hulp 
aan 1100+ Colombianen op het gebied van huisves-
ting/woningbouw, onderwijs, (sociale) gezondheid en 
ecologie/milieu. Jaarlijks werken er zo’n 60 vrijwilli-
gers, naast de inzet van de lokale bevolking. Ik zal 

onder meer bezig zijn 
met dagelijkse ma-
nagementtaken (pro-
ject, budget en HR) 
van het buurthuis. 

Mijn motivatie
Deze zomer zal ik 
voor twee jaar naar 
Bogotá verhuizen. 
Een spannende stap, 
zeker aangezien ik 
met Spaans momen-
teel niet veel verder 
kom dan  “Vamos a la playa!”. Ik kies ervoor dit avon-
tuur aan te gaan omdat ik iets terug wil geven aan 
de wereld. Ik heb het geluk dat ik ben opgegroeid in 
een liefdevol gezin, een veilige omgeving en een rijk 
land. Veel mensen hebben dit voorrecht niet. Ik kan 
én wil niet met mezelf leven, wanneer de focus alleen 
op mij, mijn omgeving en een rijk westers leven ligt, 
terwijl in andere delen van de wereld mensen een 
gebrek hebben aan datgene wat hier in overvloed is. 
“Verbeter de wereld, doe wat voor de ander.”

Wordt u sponsor? 
Alhoewel ik als vrijwilliger vertrek, komen er heel wat 
kosten bij een missie kijken: vliegtickets, verzekerin-
gen, inentingen, verblijfskosten… zo’n € 17.000,- per 
professional. Fidesco zal deze kosten dragen. Als 
Franse NGO wordt 1/3 gesubsidieerd door de Fran-
se overheid, maar voor 2/3 zijn zij afhankelijk van de 
vrijgevigheid van vele mensen. Ook u kunt op deze 
manier bijdragen aan mijn missie. 

Hoe? 
Ondersteun mijn missie met een maandelijkse of 
eenmalige gift. In ruil daarvoor stuurt Fidesco u per 
post iedere drie maanden een brief met het door mij 
geschreven verslag van mijn avonturen. Stuurt u 
hen daarvoor uw adresgegevens en e-mail toe? Ik 
ben onwijs dankbaar voor iedere gift, groot én klein. 



Un Oasis en la montana, buurthuis in
Bogota, Colombia

 

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 stimul-
eren. Fidesco heeft meer dan 1500 vrijwilligers uitgezon-
den, waarvan 24  Nederlanders. Na een voorbereidingstra-
ject gaan de vrijwilligers twee jaar op missie. Fidesco is als 
Internationale vrijwilligersorganisatie geaccrediteerd bij het 
Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken en is verder lid 
van verschillende NGO platforms. In Nederland is Fides-
co erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Recent nieuws 
leest u via www.fidesco.nl of onze Facebook-pagina.               

Hoe kunt u bijdragen?
Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om de
missie van Romy financieel te ondersteunen. U kunt daarbij 
rekenen op onze discretie en verantwoording over de besteding. 

Steun ons:

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. Romy Sloot. 

In alle gevallen verzoeken wij 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        

      
  Voor informatie of sponsoring 

         Rooseveltlaan 2
         2215 NX  Voorhout

www.fidesco.nl info@fidesco.nl

Fidesco Nederland 0852-731732

Bankrekening
NL53ABNA0566014297
Fidesco Nederland, Venlo

Graag vraag ik u daarnaast om uw morele on-
dersteuning: mij meedragen in gebed en met mij 
meeleven tijdens mijn missie van twee jaar. Ho-
pelijk wilt u samen met mij deze missie beleven. 

Alvast hartelijk dank!
Romy Sloot

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


