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Help Guinee tijdens de corona-crisis
De hele wereld wordt in z’n greep gehouden door het 
coronavirus, zo ook de gezondheidskliniek Sint Gabriel 
in Guinee (West Afrika). Fidesco heeft dit ziekenhuis 
meer dan 30 jaar geleden opgezet. Ieder jaar zenden 
wij daar nieuwe Fidesco missionarissen naar uit. De
huidige directeur van het centrum, Paul Edouard Bioche 
(een Franse Fidesco missionaris), vertrouwt ook in 
deze tijd op God. Hij zegt in een interview met Fidesco 
Nederland: “We ontvangen giften van mensen die we 
er niet om gevraagd hebben, maar die precies op het 
juiste moment komen. Door de vermindering van onze 
medische activiteiten hebben we niet genoeg inkom-
sten om beschermingsmiddelen aan te schaffen. De 
levering van mondkapjes, handgel en handschoenen, 
is gecompliceerder vanwege het feit dat voorraden snel 
helemaal op zijn. In deze missie en vooral in deze situ-
atie moet je leven in een groot vertrouwen op God en 
met veel hoop.” Fidesco Nederland is een actie gestart 
om tijdens de corona-crisis extra geld  in te zamelen 
voor dit project, met name voor een goede saturatie-
meter en paracetamol. Doet u ook een duit in het zak-
je? Stort uw bijdrage via deze Tikkie 
of op IBAN NL53 ABNA 0566014297 
Stichting Fidesco Nederland, Venlo en
vermeldt ’Medisch centrum, Guinee’.

Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Zoals u van ons gewend bent de laatste jaren ont-
vangt u ook nu weer een zomerbrief. Wie had met 
Kerstmis kunnen bedenken dat er in een korte tijd zo-
veel zou veranderen in de wereld? Ook voor Fides-
co heeft de corona-crisis de nodige consequenties 
gehad. Van de circa 170 vrijwilligers die wereldwijd 
op missie waren zijn er 70 vaak hals over kop terug 
gekomen, omdat hun persoonlijke situatie of de situ-
atie in het land dit noodzakelijk maakte. Maar juist in 
deze tijd blijven vrijwilligers extra nodig, vandaar  dat 
we doorgaan met het zoeken van nieuwe kandida-
ten. De omstandigheden zijn natuurlijk heel onzeker, 
maar toch hoopt Fidesco in oktober weer mensen uit 
te gaan zenden. Mocht je bereid zijn dit avontuur aan 
te gaan, neem dan gerust contact met ons op.

Naast de zorg om de vrijwilligers konden we ons de 
laatste maanden ook concreet inzetten om samen 
met Vastenactie geld in te zamelen voor het me-
disch centrum Saint Gabriel in Guinee. Graag willen 
we  ons de komende maanden extra blijven inzetten 
voor deze kliniek, ook daarover leest u meer in deze 
nieuwsbrief. 

We danken u heel hartelijk voor uw steun in de laat-
ste maanden en willen onze vrijwilligers en projecten 
ook bijzonder aan uw gebed toevertrouwen. Meer 
dan ooit merken we dat we maar weinig in de hand 
hebben en keuzes maken waarvan we de conse-
quenties niet kunnen overzien. Laten we samen pro-
beren diegenen tot steun te zijn die dat nu het hardst 
nodig hebben.

Een goede vakantie- 
en zomertijd gewenst,

Johannes en Miriam Witt

Met mondkapjes op aan het werk in Saint Gabriel



         Gedwongen vertrek uit Oost Timor wegens corona

Vrijwilligers in het veld

Nieuws van Quirien van Berkel in Baucau, 
Oost Timor

“Het coronavirus heeft het leven van ieder van ons op 
z’n kop gezet. Door alle maatregelen is het leven niet 
meer zoals het voorheen was. Voor mij persoonlijk had 
de hele corona-crisis een ander gevolg: ik moest mijn 
missiepost in Baucau, Oost-Timor, verlaten om zo snel 
mogelijk terug te keren naar Nederland. Omdat dit klei-
ne landje zo geïsoleerd ligt en er steeds meer grenzen 
van landen om Timor heen gesloten werden, zou het 
steeds lastiger worden om ons weg te krijgen in een 
noodsituatie. En aangezien er ook geen Franse am-
bassade in Oost-Timor is om mee samen te werken als 
er een noodsituatie zou plaatsvinden, werd vanuit het 
hoofdkwartier in Parijs besloten om alle zeven Fidesco 
vrijwilligers, die in Oost-Timor werkzaam waren, terug 
naar Europa te halen. Op stel en sprong werd alles ge-
regeld en zo moesten we zonder nauwelijks afscheid 
genomen te hebben van alle mensen met wie we sa-
mengewoond en samengewerkt hadden het vliegtuig 
in om terug te gaan naar Europa. Het was een lastig 
moment om de missie zo in één keer te verlaten, zeker 
ook omdat we net op een punt waren gekomen dat er 
dingen in positieve zin aan het veranderen waren. Ook 
was ik eindelijk goed ingeburgerd in Baucau en kon 
ik de taal goed spreken. Dus het was niet eenvoudig 
om deze plek zomaar te verlaten. Of ik nog een keer 
terug kan voor enkele maanden om mijn missie goed 
af te sluiten is nog niet duidelijk. Met het coronavirus 
nog zo present in de wereld is het lastig om dingen te 
plannen. Dus ik moet het even afwachten. Het is wel 
positief dat er op dit moment geen bevestigde besmet-
tingen meer zijn in Oost-Timor. Hopelijk blijft dat zo. 
Hartelijke groet en blijf gezond!”  
Quirien van Berkel

Nieuws van Romy Sloot in Bogotá, Colombia

“Op 20 maart jl. ging de quarantaine in Bogotá in. Om-
dat eerder die week de scholen al op slot gingen, be-
sloten we bij buurthuis Oasis om ditzelfde te doen, wat 
ervoor zorgde dat ik vanaf 17 maart jl. thuis zat. Voordat 
de 100 besmettingen waren bereikt was vrijwel alles al 
gesloten in het land. Alleen voor boodschappen, me-
dische zorg of noodgevallen mag je nog de straat op. 
Het is verplicht om overal een mondkapje te dragen 
(supermarkt, openbaar vervoer, etc.) en in sommige su-
permarkten wordt ook je temperatuur gemeten voordat 
je naar binnen mag. Daarnaast vliegt er zo nu en dan 
een helikopter over de stad waaruit iemand met een 
luidspreker roept dat je binnen moet blijven. Wanneer 
je ervoor kiest om je niet aan deze regels te houden
riskeer je een boete ter hoogte van een Colombiaans 
maandsalaris of zelfs vier tot zes jaren cel! De coro-
na-crisis heeft een grote impact op de Colombianen 
omdat de meesten van hen niet betaald worden als zij 
niet werken. We proberen hen in de wijk San Luis te 
helpen door donaties te regelen en voedselpakketten 
uit te delen. De Colombiaanse coronawetgeving is  ook 
voor kinderen vrij streng, dit komt waarschijnlijk doordat 
de meerderheid van de Colombiaanse kinderen samen-
woont met hun grootouder(s). Daarnaast is een groot 
deel van de informele economie (tijdelijk) verdwenen, 
zoals de verkoop van snacks in de bus door dak- en 
thuislozen. Ik wil voorkomen dat ik het als normaal ga 
beschouwen dat als ik vijf minuten vanaf mijn appar-
tement aan het lopen ben ik al drie mensen op straat 
heb zien liggen. Ik wil niet gevoelloos worden voor het 
lijden van mijn medemens en wegkijken wanneer zij mij 
om hulp vragen. Ik zie mensen alleen of gezinnen met 
bijvoorbeeld vier kleine kinderen (waarvan pasgeboren 
baby’s) op straat zitten, en als er iets is wat ik voor hen 
kan betekenen dan doe ik dat graag. Al is het maar een 
pak luiers kopen of een paar peso’s geven. De afge-
lopen weken heb ik vaak de vraag vanuit Nederland 
gekregen of ik niet liever naar huis zou willen en of dit 
zou kunnen. Ik heb ervoor gekozen om dit niet te doen 
omdat ik ervan overtuigd ben dat dit de plek is waar ik 
nu moet zijn. Hartelijke groet vanuit Bogotá.”
Romy Sloot

Romy werkt verplicht thuis in Bogotá



 
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 

     Door corona is Familie Jansen eerder terug in Nederland

Vrijwilligers in het veld

          Dank voor 18 kg coronavirus-bestendig textiel

Nieuws van familie Jansen in Kigali, 
Rwanda

“In februari, even voordat de corona-crisis uitbrak, zijn 
er nog twee paters op bezoek gekomen van de Vin-
centiaanse Congregatie uit Nairobi, Kenya. Zij komen 
ieder jaar om gedurende een aantal dagen lezingen 
te geven. Iedere avond was er vervolgens een zoge-
naamd ‘healing prayer’. Nog nooit zagen we zoveel 
mensen in het gemeenschapscentrum in Kigali waar 
wij werkten, heel indrukwekkend. Waar er normaal voor 
grote evenementen zo’n 1.000 mensen komen, waren 
er nu ongeveer 3.000. Net de week voordat de scholen 
sluitten, had Peter nog met de tweede groep straatkin-
deren de fluiten afgemaakt. Hiermee konden zij nu de 
gehele toonladder (1,5 toonladder eigenlijk) van bes 
spelen. Al snel daarna raadde de Nederlandse ambas-
sade  ons aan om zo snel mogelijk het land  te verlaten
voor het op slot zou gaan vanwege corona. Na een heus 
avontuur kwamen we eind maart terug in Nederland. Ons 
Fidesco avontuur zit er weer op. Het was een goede 
tijd, soms spannend, intens, warm en kort. In Rwanda 
heeft de levenslust van mensen ons zeer geinspireerd. 
Hoeveel ellende ze ook op hun weg krijgen, de mensen 
die wij ontmoet hebben, waren vooral erg dankbaar en 
vreugdevol. Tijdens de twee jaar dat wij ons beschikbaar 
stelden voor de missie, liep steeds alles anders dan we 
verwacht en gepland hadden. We hebben begrepen dat 
dit voor het leven geldt. In contact met andere culturen 
hebben we gezien hoe zaken anders kunnen. Maar het 
heeft ons ook doen beseffen hoe fijn het is om een eigen 
cultuur te hebben, die je begrijpt. Dat wij dit samen met 
onze kinderen konden doen is heel bijzonder. Het heeft 
onze onderlinge band versterkt. Daarnaast hebben we 
ook van onze kinderen geleerd. De openheid naar andere 
mensen, die onze kleine kinderen hebben en de manier 
waarop zij zich aanpasten aan nieuwe situaties. Wij heb-
ben offers moeten brengen voor deze missies, maar wij 
hebben veel meer gekregen dan gegeven. Terugblikkend 
denken we dan ook dat het belangrijkst van ontwikkelings-
werk is om voortdurend een houding te hebben van het 
delen van welvaart. Wij hebben zoveel kansen en middel-
en gekregen. Hartelijk dank voor uw ondersteuning en tot 
ziens.”
Groeten van Peter en Tessa Jansen, Niek, Sem en Eva

Nieuws van familie van Zwetselaar in Moshi,
Tanzania

“Ook in Tanzania woedt het COVID-19 virus. Ik doe 
al wekenlang met hetzelfde mondmasker. In juist 
deze minder makkelijke omstandigheden komt de 
vraag waarom we dit allemaal doen. Zeker als cor-
ruptie en non-transparantie doorgaan. Zo zitten we 
altwee maanden te wachten op een DHL zending van-
uit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, 
waar de infectiologen uit eigen beweging, midden in 
hun eigen crisis, 18 kg hoogwaardig steriliseerbaar-
coronavirus-bestendig textiel gedoneerd hebben aan 
KCMC. Dit is bedoeld voor alle 1000 werknemers, om 
ze in ieder geval allemaal een masker te geven. In-
middels weten we, na weken bellen, dat het materiaal 
in Tanzania is aangekomen en ‘zoekgeraakt’ is bij de 
douane. Een humanitaire zending, in deze tijden van 
nood. Met ons zijn ook vele anderen, die op dit mas-
ker hebben gewacht, kwaad. Zij kunnen er niets aan 
doen, het zijn inhalige anderen. Dit ter illustratie van 
de vele uitdagingen die ons hier resten. Het antwoord 
blijft open- noem het maar een missie!” Later bereikte 
Fidesco het nieuws dat het textiel toch is gevonden.
Groeten, Marieke en familie



Fidesco informatiedag: 20 juni 2020

Informatiedag voor vrijwilligers
Juist in deze tijd vergt het extra moed en durf om op 
missie te gaan. Toch zijn er zovele mensen in armoe-
de die reikhalzend uitzien naar Fidesco vrijwilligers die 
met hen mee willen leven. Voel jij je aangesproken om 
juist in deze tijd klaar te staan voor jouw medemens? 
Kom dan naar de informatiedag op 20 juni 2020 in 
Voorhout. Je hebt de kans om meer te weten te ko-
men over Fidesco’s werkwijze. Wij houden lezingen, 
vieren samen de Eucharistie en verdiepen ons in het 
leven in de missie. Geïnteresseerd? Meld je zelf voor-
af wel even aan via info@fidesco.nl.

Twee stenen huizen in Rwanda

Straatkinderenproject Cecydar in Rwanda
Dankzij een hoge Nederlandse gift heeft het straat-
kinderencentrum Cecydar - Centre Cyprien & 
Daphrose Rugamba in Rwanda - twee stenen hui-
zen kunnen bouwen waar twee meisjes met hun 
families in zijn gaan wonen. Dank donateurs! Na 
het eind van de lockdown op 6 mei jl. zijn de werk-
zaamheden in Cecydar voorzichtig weer hervat.
 

Fidesco-kids!
Op de website van Fidesco staan nieuwe knutsels. 
Zo kun je een weerstation maken om tijdens de zo-
merperiode als echte weerman/-vrouw je te verdie-
pen in het klimaat. Ga jij ermee aan de slag?
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Muren in kliniek kunnen worden betegeld

Goed geslaagde Vastenactie!
Tijdens de afgelopen vastenperiode deed Fidesco met 
een eigen project mee aan de bisschoppelijke Vasten-
actie. We haalden geld op voor ons medisch centrum 
Sint Gabriel in Guinee. Dit centrum wilde de hygiëne 
verbeteren door alle kamers te gaan betegelen tot een 
hoogte van één meter. Zo kunnen de kamers voor-
taan makkelijker goed en grondig gereinigd worden en 
neemt het risico op het verspreiden van infecties af. Via 
digitale acties op Facebook en op onze website heb-
ben we €11.136,- opgehaald. De landelijke Vastenactie 
heeft dit met een derde aangevuld. Dank aan de gevers!

   

Fidesco’s YouTube-kanaal weer aangevuld 

Nieuwe YouTube-films over onderwijsproject in Haiti 
Op ons YouTube-kanaal staan nieuwe, ondertitelde, 
films van onze technische school ‘Sint-Jozef de Ar-
beider’ in Port-au-Prince. Neemt u een kijkje?

    Fidesco wenst u een fijne zomer
    en hoopt dat u allen gezond blijft.

FIDESCO  NEDERLAND

Update Fidesco projecten


