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Help Guinée tijdens de Advent
Fidesco Nederland wil in deze Advent graag extra 
aandacht vragen voor het medisch centrum Saint 
Gabriël in Guinée. Al vele jaren ondersteunen wij van-
uit Nederland dit centrum heel concreet met een aan-
vulling in natura op de salarissen van het personeel. 
De 60 lokale medewerkers krijgen iedere maand een 
zak van 50 kg rijst, voldoende om met hun gezin een 
maand van te eten. Een waardevaste bijdrage, in een 
land waar 47% van de bevolking onder de armoede-
grens leeft en de prijzen van levensmiddelen door in-
flatie flink zijn gestegen. In totaal is de rekening die 
Fidesco Nederland voor deze rijst betaalt zo’n 15.000 
euro per jaar. Eén zak rijst kost ongeveer 20 euro.
We hopen van harte dat u mee wilt doen met onze actie 
en het centrum Saint Gabriël met een gift wilt onder-
steunen. Stort uw bijdrage via deze Tikkie of op IBAN 
NL53 ABNA 0566014297 van Stichting Fidesco Neder-
land, Venlo onder vermelding van ‘Fidesco kerstactie’.

Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Op het moment dat we dit voorwoord schrijven, lopen 
de corona-cijfers van de tweede golf nog steeds op. 
En daarnaast wordt het buiten ook steeds vroeger 
donker; een duistere wereld waarin we leven… zijn 
er nog wel lichtpuntjes?

Het einde van het jaar is altijd een goed moment om 
terug te blikken en te ontdekken dat er veel was om 
dankbaar voor te zijn: voor de goede en vruchtbare 
tijd die onze vrijwilligers op hun missies hadden, voor 
de fijne samenwerking binnen ons Fidesco-team, 
voor de publicaties en presentaties, voor de giften die 
we binnen mochten krijgen dit jaar, voor de mooie 
gesprekken met mensen die overwegen vrijwilliger te 
worden…

Genoeg redenen om met hoop en vreugde ook weer 
door te gaan met Fidesco in het komend jaar. We 
vertrouwen er op, dat er weer mensen zijn die twee 
jaar op missie willen gaan en ook dat zij ondanks 
alle beperkingen daadwerkelijk kunnen vertrekken.  
Bovendien hopen we dat de mensen in  Neder-
land, die altijd zo edelmoedig gedeeld hebben met 
de armen in de wereld, dit ook nu blijven doen.
De economische en sociale gevolgen van de pande-
mie zijn helaas voor hen veel ingrijpender dan voor 
ons. We willen daarom van harte de Fidesco kerstactie 
onder uw aandacht brengen.

Wij wensen dat de komst van Christus, die we met Kerst-
mis vieren, u hoop voor het nieuwe jaar mag geven en 
dat de hoop U blij mag maken! (Romeinen 12, 12).

Johannes en Miriam Witt

Geeft u het medisch personeel een zak rijst?



         Gedwongen vertrek uit Oost Timor wegens corona

Vrijwilligers zijn terug

Nieuws van Quirien van Berkel 

“Na overleg met Fidesco heb ik eind augustus 
besloten om niet meer terug te keren naar Oost-
Timor. De vooruitzichten, om op de korte termijn 
terug te keren, bleven onduidelijk, aangezien de 
grenzen in Oost-Timor nog steeds gesloten zijn 
en de commerciële vluchten nog niet als voor-
heen gaan. Daarnaast zou mijn contract in sep-
tember zijn aflopen, al had ik het nog met enkele 
maanden kunnen verlengen. Maar de onzekerheid 
en de korte tijd die mij nog restte in Oost-Timor, 
hebben mij ertoe doen besluiten om niet terug te 
keren. Het blijft een lastige beslissing en het feit 
dat ik de mensen daar niet meer zal zien en dat ik 
niet op gepaste wijze afscheid heb kunnen nemen 
doet nog steeds pijn. Maar gelet op de situatie in 
de wereld, lijkt het mij de meest logische keuze. Ik 
voel ook een enorme dankbaarheid tegenover u,
die mij gedurende twee jaar gesteund heeft. Ik 
ben dankbaar dat ik door uw hulp de mogelijkheid 
gekregen heb om op missie te gaan. Het was door 
uw financiële bijdrage dat ik de missie praktisch 
kon uitvoeren. En het was door uw gebed en door 
uw geestelijke ondersteuning door berichtjes en 
telefoontjes dat ik de moed niet verloor en door-
ging op de momenten die het zwaarst waren. 
Het was een prachtig avontuur, dat mij achterlaat 
met veel nieuwe inzichten en ervaringen en met 
gevoelens van dankbaarheid en vreugde. In die 
zin is de slogan van Fidesco waarheid geworden: 
“Go and make others happy, and you will expe-
rience joy!”        

Quirien van Berkel

Nieuws van Romy Sloot 

“Via het nieuws zult u hoogstwaarschijnlijk te weten 
zijn gekomen dat de corona-situatie in Zuid-Ameri-
ka alleen maar is verslechterd de afgelopen tijd. In 
het begin van de quarantaine ging de verspreiding
heel langzaam. Maar omdat de strenge quaran-
taine niet vol te houden was in verband met de 
financiële middelen van de burgers en de econo-
mie was het noodzakelijk om bepaalde sectoren 
weer op te starten waardoor de verspreiding ver-
snelde. Doordat de quarantaine steeds verlengd 
werd en omdat het perspectief met betrekking tot 
het openen van de scholen weinig positief leek 
heb ik, in overleg met Fidesco, moeten besluiten 
om terug te keren naar Nederland. Het was een 
moeilijke beslissing maar op 28 juli jl. heb ik dan 
toch het vliegtuig teruggenomen. Op dat moment 
zat ik al ruim 4,5 maand thuis en zag ik het niet 
zitten om hier nog maanden aan toe te voegen. 
De kans daarop was ontzettend groot en ik ben 
niet op missie gegaan om 10 maanden binnen te 
zitten. Ik baal er ontzettend van dat mijn missie niet 
heeft kunnen zijn wat ik ervan had gehoopt, dat ik 
niet heb kunnen doen wat ik graag had gewild, en 
met een onvoldaan gevoel naar Nederland moest 
terugkeren. Ik heb de Colombianen en mijn missie 
gegeven wat zij verdienen – namelijk mijn volle-
dige inzet – en het niet slechts gelaten bij hen dat-
gene te geven “wat ik over heb”. Ik hoop dat de 
vruchten van mijn werk groter zijn (geweest) dan 
slechts datgene wat ik er zelf van heb gezien en 
gemerkt.”

Romy Sloot

Romy nam eerder afscheid van Bogotá vanwege corona



 
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 2000 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.
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  Wat is FIDESCO 

     Familie Bioche kon zich in blijven zetten in Guinée

Vrijwilligers in het veld

   In Tanzania is het dragen van een masker niet verplicht

Nieuws van familie Bioche in Conakry, 
Guinee

Gelukkig waren er het afgelopen jaar ook zo’n 60 
–veelal Franse- vrijwilligers die ondanks de coro-
na-crisis op hun missiepost konden blijven. Onder 
hen ook Paul Edouard en Laure Bioche, die sinds 
ruim een jaar met hun vier kinderen op missie zijn 
in Guinée. Laure werkt als leerkracht maatschap-
pijleer en godsdienst op een middelbare school en 
Paul is de directeur van het medisch centrum Saint 
Gabriël. Met hem had Fidesco Nederland het afge-
lopen jaar regelmatig contact.  Geregeld (en ook 
vaak heel snel!) stuurde hij ons de informatie die we 
nodig hadden voor de Vastenactie, hield ons op de 
hoogte van de vorderingen van de werkzaamheden 
en stuurde foto’s. In een interview met hem vertelt hij 
hoe hij in dit jaar zijn missie kon leven. Hij zegt daar-
over: “In deze missie en vooral in deze situatie moet 
je leven in een groot vertrouwen op God en met veel 
hoop. We zouden door dit alles gemakkelijk in paniek 
kunnen raken, maar in de storm moeten we onze 
blik op de Heer richten. Dus ik voer mijn missie uit 
door alles te doen wat onder mijn bevoegdheid valt, 
met maximale nauwkeurigheid, en de rest vertrouw 
ik aan God toe. Ik span mij bijvoorbeeld in om steun 
te vinden, lokale donoren om materieel te schenken 
of financiële middelen. Zo vraag ik de Heer om mij, 
als mijn zaak rechtvaardig is, de woorden te geven 
om mijn gesprekspartners te overtuigen en hun hart 
zacht te maken, zodat ze geraakt worden”. U kunt 
het hele interview teruglezen op onze website.

Fidesco gaat verder
Sinds 1 oktober jl. konden diverse Fidesco 
vrijwilligers weer vertrekken naar hun missies. 
In totaal hopen 90 nieuwe missionarissen uit te 
reizen. De uitzending is een ingewikkeld proces 
in deze corona-tijd, maar we bidden en vertrou-
wen dat ze allemaal hun diensten kunnen gaan 
inzetten voor de mensen die dat nu vaak extra 
nodig hebben.

Nieuws van familie van Zwetselaar in Moshi,
Tanzania

Het is nogal een bijzonder jaar geweest, omdat we naar 
alle waarschijnlijkheid in het enige of een van weini-
ge landen wonen waar het coronavirus op nagenoeg 
geen enkele manier is ingedamd. Vanuit dit op een na 
grootste ziekenhuis van het land kunnen we zeggen dat 
we een korte, kleine maar heftige golf gevallen hebben 
gezien die echter veelal mild verliep. Het maakt me on-
verminderd voorzichtig in het ziekenhuis, en ik pak me 
netjes in (waarna alles in een schoenendoos gaat om er 
volgende week weer uit te komen: recycling is de enige 
manier want er komt nog niet veel dit land binnen aan 
beschermend materiaal) maar de patienten moeten ge-
woon gezien worden. Om me heen vinden veel dokters 
het al niet meer nodig om een masker te dragen dus ik 
ben constant bezig mijn team daarin te corrigeren. Van-
wege het coronavirus is het toerisme stil komen te lig-
gen en zitten veel mensen zonder werk en inkomen. Er 
kan maar zo veel zorg en kommer in je hart… het houdt 
ergens op. Ik ben toch wel blij dat ik geen dag gemist 
heb van het ziekenhuisgebeuren en wel uit eigen erva-
ring kan meespreken over wat er hier gebeurt. We tellen 
onze zegeningen. Dank voor uw steun. Marieke



Procapaz: vrouwen krijgen gericht beroepsonderwijs

Vastenactie 2021
Fidesco gaat meedoen met de bisschoppelijke vasten-
actie in 2021. Met een zogenaamd eigen doel (nr. 
401616) gaan wij geld inzamelen voor ons onder-
wijsproject in Brazilie ‘Procapaz’. In dit project krij-
gen vrouwen gericht beroepsonderwijs en vergroten 
zij hun kans op de arbeidsmarkt. Het centrum geeft 
cursussen in koken, computervaardigheden en ou-
derenzorg. Wanneer de vrouwen zelf geld verdienen, 
kunnen zowel zij als hun kinderen een beter leefmilieu 
genieten. Ons streven is 6.500,- euro in te zamelen. 
Welke parochie of club doet met ons mee? 

Adventboekje
Ter voorbereiding op Kerstmis hebben we voor u een
klein boekje samengesteld, dat u zelf kunt downloa-
den van onze website en uitprinten. Het bevat informa-
tie over het medisch centrum, teksten ter overweging 
voor jong en oud en bovendien voor iedere zondag 
van de Advent een knutsel voor de (klein)kinderen. 

Fidesco-kids!
Op de website van Fidesco staan nieuwe knutsels. 
Zo kun je een regenboog of een graspoppetje ma-
ken. Ook kun je Afrikaans gaan koken. Ga jij ermee 
aan de slag?

            

                
                Voor informatie of sponsoring 
         Rooseveltlaan 2
         2215 NX  Voorhout

www.fidesco.nl info@fidesco.nl

Fidesco Nederland 0852-731732

Bankrekening
NL53ABNA0566014297
Fidesco Nederland, Venlo

Fidesco brengt 40 jaar hoop bij de allerarmsten

Fidesco 40 jaar!
Ondanks alle corona-zorgen was er dit jaar ook iets 
te vieren: Fidesco bestaat 40 jaar! Al meer dan 2000 
vrijwilligers hebben zich in die tijd ingezet om de 
wereld te veranderen. Ter gelegenheid van dit jubi-
leum is er een  film gemaakt. Bekijk deze via onze 
website en geniet van de mooie beelden. 

Informatiedag voor vrijwilligers
Juist in deze tijd vergt het extra moed en durf om op 
missie te gaan. Moed om solidair te zijn met dege-
nen die leven in een armoede, die door de pandemie 
vaak alleen maar groter is geworden. Moed om je blik 
niet af te wenden en twee jaar van je leven te delen 
met je medemens in nood.  Durf jij het aan? Kom dan 
naar de informatiedag op 30 januari 2021  in Voor-
hout (of per zoom). Aanmelding en meer informatie:  
info@fidesco.nl.

“Vandaag staan we voor de grote kans om onze 
broederschap te tonen: dat we ook barmhartige Sa-
maritanen zijn, die de pijn van de zorgen van de an-
der dragen in plaats van haat en wrok aanwakkeren”.   
(Paus Franciscus, Fratelli Tutti 77, 2020)

   FIDESCO  NEDERLAND

Nieuws


