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Nieuws van familie van Zwetselaar in Moshi, 
Tanzania

Dit jaar heeft gebeurtenissen gekend die vooraf gin-
gen door stormpjes die het zicht op de toekomst soms 
kortdurend ontnamen. Op het werk is grote vooruitgang 
geboekt in onderzoeksprojecten en onderwijs, maar 
zijn we ook achter verwarrende interne verhoudingen 
en gewoontes gekomen die eerder regel dan uitzon-
dering zijn. Uit loyaliteit naar onze instelling proberen 
we echter dit soort toestanden zo kreukvrij mogelijk te 
krijgen en er toch maar mee door gaan, sadder and wi-
ser. Zodra dit soort kleine en grotere ‘dust devils’ (stof-
cyclonen, zoals we die veel zien op de steppe rond de 
stad) weer gaan liggen lijkt er weer niets aan de hand, 
hervatten we de moed en kijken we weer met plezier 
vooruit. 

Hetzelfde geldt voor de opening van United World Col-
lege East Africa, dat met een prachtige ceremonie werd 
geopend door het hoofd van United World College Inter-
national Office. We hebben elkaar verteld dat dit toch wel 
de bijzonderste dag is geweest in ons gemeenschappe-
lijke werk in Tanzania. Voordat de benoeming een feit 
was zijn willekeurige leerlingen, zoals onze zoon Willem, 
nog ondervraagd door onderwijsambtenaren over cultu-
reel gevoelige onderwerpen. De reden ervoor is ons nog 
steeds niet duidelijk en het heeft zich gelukkig niet meer 
voorgedaan. Maar in de tussentijd is de schoolpopulatie 
van de oudere studenten verdubbeld met een zeer kleur-
rijke, energieke groep studenten die alles goed maakt.

Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Tot onze vreugde kunnen we u weer een goed gevulde 
Kerstbrief aanbieden. Na de zomerbrief, die u van 
ons mocht ontvangen, is Romy Sloot naar Bogotá 
vertrokken en konden we Peter en Tessa Jansen op 
Schiphol uitzwaaien voor hun vertrek naar Rwanda. 
Een stijgende lijn van het aantal Nederlanders op 
missie! Voor mensen die er ook over denken om met 
Fidesco te vertrekken is er belangrijk nieuws: het is 
nu ook mogelijk om voor één jaar op missie te gaan! 
De voorkeur van Fidesco gaat nog steeds uit naar 
een periode van twee jaar, omdat je dan veel meer 
voor een project kunt betekenen. Maar voor dege-
nen die dit niet kunnen, ligt er nu dus een weg open. 
Op de informatiedag van 1 februari a.s. vertellen we 
er graag meer over. Meer vrijwilligers betekent ook 
meer uitgaven voor Fidesco: de uitzending van een 
vrijwilliger kost ongeveer 17.000 euro per jaar. Geluk-
kig mochten we dit jaar weer een mooi bedrag aan 
giften ontvangen – zie het  jaarverslag in deze brief 
– maar uw steun blijft nog steeds nodig, om hun werk 
mogelijk te maken. Daarnaast ondersteunt Fidesco 
vanuit Nederland met uw giften enkele projecten, met 
name het straatkinderenproject in Rwanda en het ge-
zondheidscentrum in Guinee. Wij zijn dankbaar voor 
al uw bijdragen in het afgelopen jaar en we hopen in 
deze Advents- en Kerstperiode ook weer op uw ge-
bed en financiële steun te mogen rekenen.

Een zalig en gelukkig Kerstmis!

Johannes en Miriam Witt
Hilde Sluiter



             Quirien werkt als leraar Engels in Baucau

Vrijwilligers in het veld

Nieuws van Quirien van Berkel in Baucau, 
Oost Timor

“Ik ben nu meer dan een jaar op missie in Baucau, 
de tweede stad van Oost-Timor. Als leraar Engels 
op een middelbare school geef ik aan zeven klas-
sen les en wel drie uur in de week. Dus in totaal 
geef ik 21 uur, van elk 45 minuten, per week les. 
Het lesgeven op zich gaat prima en het geeft mij 
voldoening als ik de leerlingen aan het werk heb 
gekregen en als ze ook laten zien dat ze daad-
werkelijk iets geleerd hebben. Daarnaast ben ik 
mede verantwoordelijk voor het leiding geven in 
de school, samen met de andere leraren. Hier 
komt een van de grootste uitdagingen van mijn 
missie uit voort. Aangezien we nog een vrij jonge 
school zijn, bestaat er nog geen traditie in hoe de 
zaken moeten verlopen in de school. Alles wordt 
voor het eerst gedaan en de meeste leraren zijn 
jong en hebben nog niet veel ervaring. Dat maakt 
de situatie niet altijd eenvoudig. Maar op een 
diplomatiek manier proberen mijn medevrijwilliger 
uit Frankrijk en ik  toch onze ideeën aan te dra-
gen en hopen we dat die ertoe bijdragen dat de 
kwaliteit van de school zal verbeteren. Alhoewel 
het niet altijd makkelijk is, blijf ik zoveel mogelijk 
geven, ook al zal ik zelf geen direct resultaat voor 
de ontwikkeling van dit land van mijn inzet zien. 
Dus of mijn inzet genoeg is, weet ik niet. Maar ik 
krijg er in ieder geval wel veel voor terug. Waar 
de eerste contacten een jaar geleden best lastig 
waren, voel ik me steeds meer opgenomen in de 
gemeenschap. Om mijn werk hier voort te zetten 
kan ik uw steun goed gebruiken. Uw gebed en/of 
financiële steun blijft altijd welkom en ik hoop dat 
ik daarop mag rekenen.”

Nieuws van Romy Sloot in Bogota, Colombia

“Op 1 september jl. begon mijn missie in de hoofd-
stad van Colombia. Voor iemand die is opgegroeid 
in een klein Fries dorpje is wonen in Bogotá op 
zijn zachtst gezegd “anders”. De stad is immens 
groot en het is ontzettend druk. Je hebt vrij weinig 
controle over hoelang het duurt voordat je ergens 
bent en je weet dus ook nooit hoe laat je ergens 
kunt zijn. Ik werk hier in het buurthuis “Oasis” in 
de wijk San Luis. Samen met mijn Colombiaanse 
collega Claudia ben ik verantwoordelijk voor de 
acties rondom de “milieutak”. Wij houden ons 
bezig met het opzetten en onderhouden van een 
afvalinzamelingnetwerk en recycling in San Luis, 
de organisatie van een aantal moestuinen in de 
wijk, waarin bijvoorbeeld (ex-)verslaafde jongeren 
werken die geld verdienen met de producten die 
zij produceren (en hierdoor te druk zijn om op 
straat te hangen), en de ontwikkeling en verkoop 
van ecologische producten zoals zeep, deodor-
ant en scrub. We organiseren tevens workshops 
over het maken van deze producten. Daarnaast 
zijn er taken die niet specifiek gerelateerd zijn 
aan de milieutak zoals het zoeken naar financiële 
middelen voor de projecten en Oasis in het al-
gemeen, en samenwerkingsmogelijkheden met 
andere organisaties en bedrijven onderzoeken 
en ontwikkelen. Ik heb het ontzettend goed hier, 
de mensen zijn buitengewoon vriendelijk en gast-
vrij en ik ben onwijs dankbaar om hier te mogen 
zijn. Wel moet ik werken aan mijn kennis van de 
Spaanse taal. Antwoorden op vragen kan ik nog 
onvoldoende onderbouwen, dus het is ‘si’ of ‘no’, 
en je krijgt geen reden van mij. Meestal ga ik voor 
‘si’, ook al heb ik in sommige gevallen geen idee 
waar ik eigenlijk ja op zeg, wat dan weer tot grap-
pige situaties kan leiden. Per week heb ik drie uur 
les en ik vertrouw erop dat het steeds beter gaat. Ik 
dank u voor uw steun en wens u fijne feestdagen.”

Bij een evenement voor het milieuproject



 
FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöper-
atie) is een internationale katholieke organisatie die in 1981 
door de Gemeenschap Emmanuel in Frankrijk 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 1600 vrijwilligers uitgezonden, waar-
van 24  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 

             Familie Jansen heeft een nieuwe missieplek

Nieuw: Nu ook 1 jaar op missie mogelijk
Sinds zomer 2019 is het ook mogelijk om als single 
of als getrouwd echtpaar een jaar op missie te gaan. 
Meer over deze nieuwe mogelijkheid hoort u op onze 
informatiedag. Op 1 februari 2020 vindt deze plaats 
in Voorhout. Wij houden lezingen, vieren samen de 
Eucharistie en verdiepen ons in het leven in de mis-
sie. Geinteresseerd? Meldt u zich vooraf wel even 
aan via info@fidesco.nl.

‘Gedoopt en gezonden’ 
In de afgelopen oktobermaand hebben we via 
Facebook en de website uitgebreid aandacht besteed 
aan het thema van de buitengewone missiemaand 
‘Gedoopt en gezonden’.  U kunt via deze kanalen 
nog foto’s en films van on ze (oud)vrijwilligers terug-
kijken, onder andere ook een mooie video van Henk 
en Nelly Welling, die is gemaakt door katholiekleven.nl

Vrijwilligers in het veld

U kunt nu ook 1 jaar op missie

Nieuws van familie Jansen in Kigali, 
Rwanda

“Op 24 juni jl. is in Nederland onze dochter Eva 
geboren waar we heel blij en dankbaar mee zijn. 
De bevalling is goed gegaan en Eva maakte het 
zeer goed. Daardoor had Tessa al in de kraamweek 
het gevoel om klaar te zijn voor vertrek naar onze 
nieuwe missie. We zijn gevraagd om dienstbaar 
te zijn en het leven te delen met de leden van de 
Gemeenschap Emmanuel in Kigali, Rwanda. De 
Gemeenschap Emmanuel is een internationale 
katholieke gemeenschap, die in zo’n 60 landen van 
de wereld aanwezig is. Het is vanuit deze gemeen-
schap dat Fidesco is opgericht. Lang niet alle Fi-
desco-vrijwilligers zijn zelf bij de Gemeenschap Em-
manuel, maar wijzelf zijn wel sinds enkele jaren lid 
en daarom kon ook aan ons deze missie gevraagd 
worden. Op het terrein van de gemeenschap is het 
straatkinderenproject Cecydar. Om zelf ook iets te 
betekenen voor de straatkinderen van dat project 
bekijkt Peter met het personeel van Cecydar hoe 
zij samen het kassa-systeem van de plaatselijke 
winkel kunnen verbeteren met een stukje software. 
In de winkel worden voornamelijk eieren en zelfver-
bouwde groenten verkocht. Een experiment waar 
Peter mee begonnen is, is het maken van bam-
boefluiten. Op het terrein van Cecydar groeit een 
flinke hoeveelheid bamboe. Dit wordt op het mo-
ment vooral gebruikt als constructiemateriaal voor 
schuttingen en hekken. Peter is begonnen met het 
oogsten en drogen van mogelijk geschikte stukken 
bamboe. Hoe leuk zou het zijn om samen met de 
straatkinderen eenvoudige fluiten te maken en om 
ze vervolgens muziekles te kunnen geven op deze 
zelfgemaakte instrumenten! Met onze drie kinderen 
gaat het goed. Op aanraden hebben wij gekozen 
voor een internationale Montessori school. Niek en 
Sem gaan hier met plezier naar toe. Onze kleine 
Eva blijft voorlopig dicht bij ons in een draagzak. 
Helemaal niet raar hier om je kind op je rug overal 
mee naar toe te slepen.”



Het personeel van Saint Gabriel bedankt u

Gezondheidscentrum Saint Gabriel in Guinée
Het gezondheidscentrum in Guinée heeft  in 2019 
een bedrag van 16.156,00 euro ontvangen voor de 
rijstzakken, die het personeel ieder jaar als aanvul-
ling in natura op hun salaris krijgt. Fidesco Nederland 
betaalt al jaren deze aanvulling. Komend jaar willen 
we speciaal actie voeren voor dit project in Guinée. 
We willen het centrum gaan ondersteunen met een 
bijdrage voor de renovatie van het centrum, dat in-
tussen al meer dan 30 jaar bestaat. Deze renova-
tie heeft vooral ten doel de hygiëne te bevorderen. 
Reserveert u alvast een bedrag voor dit goede doel?

Hoe staat Fidesco ervoor?
In 2018 ontving Fidesco € 127.000,- aan rechtstreekse 
giften. Daarnaast ontvingen we via de Adventsactie 
€ 70.000,-. Daarvan ging € 118.000,- rechtstreeks 
naar de verschillende projecten. Het grootste gedeelte, 
namelijk € 78.000,- naar het project in Rwanda. Daar-
naast ging € 62.000,- naar de kosten van de vrijwilli-
gers. De voorzieningen voor de diverse projecten na-
men toe met € 9.000,-. Meer informatie leest u terug in 
het jaarverslag dat u vindt op onze website.
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Handgesneden houten kerstgroep uit Rwanda

Straatkinderenproject Cecydar in Rwanda
Het straatkinderenproject in Rwanda heeft zich de 
afgelopen jaren uitgebreid: er worden meer kinderen 
opgevangen en door een intensievere begeleiding 
van de ouders ook meer kinderen weer terugge-
plaatst in een gezin. In deze Adventstijd gaan we er 
weer extra op uit om via de verkoop van Rwandese 
artikelen aandacht te vragen voor dit project. Kijk op 
de website waar u onze stand kunt tegenkomen.

Onderwijs in Brazilië’s sloppenwijken
In Noordoost Brazilië, in São Salvador da Bahia de 
Todos os Santos, krijgen vrouwen onderricht in naai-
en, koken, het werken in een schoonheidssalon en 
computerles. Met hun diploma op zak kunnen zij op 
zoek gaan naar stabiel werk. Door deel te nemen 
aan het project “Procapaz” vergroten de vrouwen 
hun kans op de arbeidsmarkt. Wanneer de vrouwen 
zelf geld verdienen krijgen de vrouwen meer waar-
digheid en kunnen zowel zij als hun kinderen een 
beter leefmilieu genieten. Hun mannen hebben vaak 
alcoholproblemen en gaan hun eigen weg. De vier 
opleidingen tezamen kosten ruim € 21.000,00. Be-
taalt u in 2020 daar een deel aan mee?

Fidesco kids
In de afgelopen periode zijn er weer leuke puzzels en 
knutsels toegevoegd aan onze website. We hopen 
dat u middels deze knutsels een leuk en leerzaam 
gesprek krijgt met uw (klein)kind over armoede en 
missie. Kinderen kunnen nog steeds een tekening in-
sturen voor ons straatkinderenproject in Rwanda. De 
jongens EN meisjes aldaar zijn er blij mee.

FIDESCO  NEDERLAND

Update Fidesco projecten


