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Romy gaat voor twee jaar op missie
Op pad naar Colombia

Romy Sloot gaat de komende twee jaar in Colombia een buurthuis aansturen. Foto: PRD

Van de redactie

Klaas-Jan Droppert

e katholieke missieorganisatie Fidesco Nederland stuurt deze zomer Romy Sloot (24) uit op missie. De Utrechtse
gaat twee jaar samenwerken en -leven met de mensen in Colombia.

utrecht - Romy Sloot uit Utrecht vertrekt voor twee jaar naar Bogotá, Colombia. Zij gaat als projectmanager een buurthuis
aansturen. Het buurthuis is onderdeel van het project 'Un Oasis en la montaña', ofwel: Oasis. Het buurthuis ligt in San
Luis; een vrij geïsoleerde buitenwijk van Bogotá, die is opgericht door vluchtelingen uit de Colombiaanse burgeroorlog.
Het Oasishuis ligt op een hoogte van 3100 meter in de bergen van het Noord-Oosten van Bogotá. Deze streek heeft een
gemiddelde jaartemperatuur van 14.2 °C.

Tot voor kort was deze wijk losgekoppeld van de stad, maar inmiddels is elektriciteit, water en
openbaar vervoer ook hier gereguleerd. In 2017 bood Oasis hulp aan 1100+ Colombianen op het
gebied van huisvesting/woningbouw, onderwijs, (sociale) gezondheid en ecologie/milieu. Jaarlijks
werken er zo'n 60 vrijwilligers, naast de inzet van de lokale bevolking.

En juist hier begint de missie van Romy Sloot, die zin in het project heeft: "Ik heb geluk dat ik ben opgegroeid in een
liefhebbend gezin in Friesland, een veilige omgeving en een rijk land. Zoveel mensen in deze wereld hadden niet de

Zoveel mensen hebben
niet de kansen die ik
heb gehad



liefhebbend gezin in Friesland, een veilige omgeving en een rijk land. Zoveel mensen in deze wereld hadden niet de
kansen die ik heb gehad, en hoe meer ik over andere mensen en culturen leer, hoe meer ik wil bijdragen aan het helpen
van anderen en het delen van de geschenken die ik heb gekregen. Ik kan en wil niet met mezelf leven, wanneer de focus
alleen op mij, mijn nabije omgeving en een rijk leven in Nederland ligt, terwijl in andere delen van de wereld mensen hulp
nodig hebben en ik daar niets aan zou doen. Ik heb het gevoel dat God me roept om mijn talenten te gebruiken om
anderen te helpen en Hem te dienen. Dit is ook waarom ik ervoor heb gekozen om mij aan te melden als vrijwilliger voor
Fidesco: mijn persoonlijke overtuigingen en geloof zijn in overeenstemming met de katholieke opvattingen die deel
uitmaken van de identiteit van Fidesco. Mijn ouders hebben mijn broer, zus en mij katholiek opgevoed. Naast mijn geloof
ben ik geïnteresseerd in sport, lezen, (documentaire-)series en leuke dingen doen met familie en vrienden."

Fidesco

Fidesco werft, traint en stuurt mensen uit met professionele expertise (ouder dan 21 jaar) naar projecten van de lokale
katholieke kerk. Zij beogen twee jaar lang hun kennis en know-how over te dragen en delen hun leven met de mensen ter
plekke. Voor elk beroep heeft Fidesco een geschikte plek. Als tegenprestatie voor hun inzet betaalt Fidesco hun
vliegreizen, verzekeringen en een kleine, maandelijkse vergoeding waar de vrijwilligers van rond kunnen komen. Fidesco
draagt de kosten, zo'n € 17.000,- per professional. Als Franse NGO wordt eenderde gesubsidieerd door de Franse
overheid, maar voor tweederde is Fidesco afhankelijk van de vrijgevigheid van vele mensen.




