
Beste familie, vrienden of anderszins geïnteresseerden,

zoals voorspeld in mijn voorstellingsbrief heb ik de 
afgelopen paar maanden hier in Gainesville inderdaad 
al veel avonturen beleefd. Een echt boek zal het 
waarschijnlijk wel niet worden, bovendien is het de 
vraag hoeveel interesse daarvoor zou zijn;)
Maar laat ik maar bij het begin beginnen: mijn aankomst 
hier op een late woensdagavond (voor mij extra laat 
vanwege de 6 uur tijdsverschil met Europa). Na een 
overvolle week met allerlei laatste voorbereidingen, 
inclusief een Fidesco uitzwaaisessie in Duitsland (voor 
de anderen was het een weekend ter onderscheiding 
voor Fidesco, over niet standaardmissie gesproken;-) 
en het verhuizen van mijn spullen naar mijn ouders 
binnen een dag (nogmaals dank aan mijn jongste zus), 
wachtte mij hier een warm welkom. Jean, de directeur 
van het John Paul II training center (het “centrum”) 
haalde mij persoonlijk af op het vliegveld in Atlanta, op 
ongeveer een uur rijden van Gainesville. Samen met zijn 
vrouw Anne leidt hij sinds ruim een jaar het centrum. Als 
voormalig hoofd van Fidesco brengt hij een ruime schat 
aan ervaring mee. Een bijkomstig leuk detail is dat hij 
nog steeds een boerderij in Frankrijk heeft en dat ik, 
sinds ik vertelde dat ik zelf ook van de boerderij kwam, 
hier als de ‘farmers son’ bekend sta, met bijkomende 
hoge verwachtingen;-). 
De eerste paar dagen mocht ik bij Quentin & Elise 
logeren, een jong stel uit Frankrijk dat hier een jaar terug 
als frisgetrouwd paar aankwam. Ze hebben een groot 
hart voor de mensen en namen mij tijdens mijn eerste 
weekend hier direct al mee naar Helen een stadje niet al 
te ver weg geheel in Duitse stijl, inclusief Oktoberfest;). 

Ook was er een winkeltje 
met Nederlandse 
specialiteiten (gerund 
door een Nederlandse!), 
inclusief het soort 
klompen waarop ik in 
mijn jeugd nog gelopen 
heb! Het team wordt 
gecompleteerd door 
Natalia uit Colombia, 
veeltalig en erg creatief. 
Daarnaast zijn er best 
veel ‘locals’, uit de 
parochie of anderszins, 
die af en toe meehelpen 
met specifieke activiteiten; ook deze hulp is onontbeerlijk 
en t.z.t. zullen we een aantal van hen tegenkomen. Na 
een paar dagen was mijn eigen kamer op het centrum 
af en sindsdien is het ook wat betreft wonen mijn ‘thuis’. 
Voor het koken gebruik ik de algemene keuken en 
speciaal voor mij heeft het team een douche gebouwd. 
Enkele maanden voor mijn komst is het centrum 
namelijk naar een andere, grotere locatie verhuisd (een 
voormalige baptistenkerk) en heeft zodoende een soort 
nieuwe start gemaakt. Het is een mooi, centraal gelegen 
en praktisch gebouw, maar behoeft nog wel redelijk wat 
onderhoud/verbeteringen. Ik was nog geen week in 
Gainesville, of de ‘building maintenance’ was al een van 
mijn verantwoordelijkheden! Een voorbeeld daarvan, 
waar ik zelf wel trots op ben;), is het installeren van 
3 zogenaamde ‘folding security gates’ voor de trappen 
om te voorkomen dat kinderen door het hele gebouw 
rennen. Bovendien kon ik het als een leuke verrassing 
presenteren na de Thanksgiving donderdag die voor 
ons vrij was. Zo weet ik mijn reputatie als ‘farmers son’ 
aardig waar te maken;) Een andere verrassing voor mij 
in de eerste week was het gebruik om de wekelijkse 
team meetings in het Frans te houden! Oftewel, Spaans 
is niet de enige nieuwe taal die ik hier nodig heb... (in 
december was Jean-Luc, de verantwoordelijke voor 
het centrum vanuit Europa hier op bezoek en zei: ‘ik 
heb echt medelijden met je’, maar wel met een brede 
glimlach op zijn gezicht;) Geen zorgen, een ieder is altijd 
bereid om te vertalen en de ‘locals’ zijn wel gewend aan 
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nieuwe vrijwilligers die slecht Spaans spreken. 
Over het gewone weekritme met alle details betreffende 
‘Esquina’, voedselbank (met alles wat daarbij komt 
kijken zoals de ‘Pollo’ dienst), ‘Ropa’, de Engelse 
en alfabetiserings klassen, huisbezoeken en onze 
religieuze activiteiten op vrijdagavond zal ik in het 
volgende bericht uitvoerig vertellen (met daarnaast het 
een en ander over de cultuur en de omgeving hier in 
‘little Mexico’). 
Ondanks  dat veel van de migranten hier uit Mexico 
komen, zijn er vanuit elk Midden-Amerikaans land 
in Gainesville wel mensen te vinden die allemaal op 
zoek zijn naar de ‘American Dream’ (de president 
van het centrum, Pablo, kwam oorspronkelijk uit de 
Dominicaanse Republiek hierheen om een internationale 
tenniscarrière op te bouwen; nu is hij een succesvol 
computerprogrammeur en getrouwd met een van de 
eerste vrijwilligers van het centrum, Anne uit Canada). 
Samen met Los Angeles en Chicago, zo is mij verteld, 
is Gainesville een van de drie hoofdbestemmingen in 
de VS voor migranten uit Latijns-Amerika. Sommigen 
slagen, anderen niet, maar ze zijn allemaal erg religieus 
en vaak waarderen ze het religieuze aspect van het 
centrum zowaar meer dan de sociale/materiele hulp die 
we verlenen. Een goed voorbeeld zijn Flavio en Roberto, 
twee Mexicanen die pas voor het eerst bij de Esquina 
waren. Omdat ze honger hadden, gaven we ze erna wat 
te eten in het centrum en toen vertelden ze dat ze een 
geschiedenis met alcohol en echtbreuk hadden doordat 
ze lang in moeilijke omstandigheden ver van hun familie 
(vrouw en kinderen) waren, maar dat ze recentelijk door 
het geloof op het rechte pad teruggekeerd zijn. Flavio 
zei letterlijk dat wij voor hen als engelen uit de hemel 
waren! Het eind van het jaar, zo van half november tot 
begin januari, is hier het seizoen met veel speciale, 
voornamelijk religieuze, events waaraan wij ook zo 
onze bijdrage leveren (mede daardoor waren er tot 
nu toe geen twee weken hetzelfde;). Het begon met 
Thanksgiving en Cristo Rey die wij tezamen vierden 
op zaterdag 24 November. Het begon ‘s ochtends met 
een Heilig-Sacrament processie door de buurt. Het was 

mooi zonnig weer, maar wel behoorlijk fris in de 
morgen (zoals wel vaker kan het ‘s ochtends 
tegen het vriespunt zijn en ‘s middags tot 
wel 20 graden oplopen). Onderweg waren er 
enkele staties met overwegingen, lezingen 
en gebeden, alles opgeluisterd met liederen 
en een groep dansende indianen! De latino’s 
houden erg van dansen: er waren zowaar 
drie onafhankelijke groepen aanwezig die 
afwisselend van het begin tot het eind van de 
dag vrijwel onophoudelijk gedanst hebben!! 
Na de processie was er een kleine ceremonie 

in de grote kapel waarbij ook het centrum en zijn diverse 
activiteiten voorgesteld werden en ervoor gebeden 
werd. Daarna was het tijd voor de grote maaltijd; al 
weken van tevoren waren we begonnen in de parochie 
om vrijwilligers en voedseldonatie te vragen en dat 
had zeker geen windeieren gelegd: bijna 300 mensen 
werden aan de lopende band van voedsel voorzien 
en pas weken later zijn de laatste overblijfselen uit de 
vriezer opgegeten! Al met al een zeer enerverende dag 
die veel voldoening gaf.
Enkele weken ervoor was  Allerheiligen,  geen 
activiteit  van het centrum, maar wel een ´all-saints´ 
verjaardagsfeest waarvoor het hele team uitgenodigd 
was en iedereen verkleed ging als meer-of-minder 
bekende ´saint´; erg grappig waren de twee vrijwel 
identieke Maximilian Kolbes (die in het concentratiekamp 
in WOII zijn leven gaf voor een echtgenoot en vader) en 
Quentin & Elise waren een erg overtuigende Zacharias 
& (zwangere) Elisabeth. 
Niet specifiek voor het seizoen, maar wel een speciaal 
event voor ons: het teambuildingsweekend in Cherokee 
(een echte indianenstad!) begin december. Om geld 
te sparen brachten we ons eigen ingevroren voedsel 
mee naar het motel, waar ze zo aardig waren ons 
hun magnetron in de ontvangst/ontbijtruimte te laten 
gebruiken (ik was onze eigen magnetron vergeten:(. 
Amerika is inderdaad het ´land of the free´;). Naast 
wandelingen door de mooie natuur, hebben we ook een 
uitgebreide deling gehouden over elkaars talenten, erg 
verhelderend!
Het volgende event van het centrum was het, vooral 
voor de Mexicanen erg belangrijke, feest van de 
Virgen de Guadalupe. In 1531, na een wonderbaarlijke 
verschijning aan de indiaan Juan Diego, bekeerde 
het hele land zich in kortste tijd van een mensen 
offerende natuurreligie tot het christendom; zijn ´tilma´ 
met achtergebleven afbeelding kan 482 jaar later nog 
steeds bewonderd worden. 
Op de zondagavond voorafgaand aan de 12e December 
heeft een theatergroep het hele verhaal uitgebeeld in 



Fidesco Nederland

Beste donateurs,

we zijn blij met uw 
steun. Het doet goed 
om te zien dat u 
geeft om en voor de 
mensen in mindere 

omstandigheden. In 
de media lijkt soms een beeld te ontstaan 
van afnemende maatschappelijke 
solidariteit, minder geld voor de zorg, 
voor de zwakkeren. Maar er zijn ook 
mensen, die anders denken en die 
naastenliefde in concrete daden laten 
zien: Serious Request bracht dit jaar 
weer meer op dan in 2011, veel mensen 
zijn actief in het vrijwilligerswerk. En 
Fidesco Nederland mocht afgelopen 
jaar fijv vrijwilligers uitzenden mede 
dankzij uw giften. 

Afgelopen december waren wij 
gevraagd om op de inspiratiedag van 
de Bisschoppelijke Adventsactie te 
spreken. Het is mooi om iets door te 
mogen geven van onze inspiratie, van 
de hoop, die ons bezielt. En het was 
mooi om te zien hoe anderen bezig zijn 
in andere projecten, vaak al jarenlang 
met grote persoonlijke inzet. Hun 
getuigenis inspireert ons om in hoop en 
met veel geduld door te gaan.

We kijken met spanning uit naar de 
informatiedag op 26 januari, waarvoor 
zich al enkele geinteresseerden hebben 
aangemeld. We hopen, dat er nieuwe 
vrijwilligers zullen vertrekken. 

De nood is groot in de wereld maar 
het is mogelijk om er iets aan te doen. 
Het lijkt soms wel de spreekwoordelijke 
druppel op de gloeiende plaat; maar 
als er genoeg druppels vallen, wordt 
de plaat toch koeler en heeft het een 
meetbaar en zichtbaar effect. Elke daad 
van liefde, al is ze nog zo klein, brengt 
licht in de wereld, geeft hoop, verdrijft 
een beetje duister, geeft waarde aan 
een mens, laat iets zien van Gods grote 
Liefde, waaruit het heelal en iedere 
mens geschapen is. En deze Liefde 
draagt ons weer in onze inzet voor de 
ander. Tijdens de voorbereidingen op de 
Inspiratiedag raakte me de gedachte dat 
het wezenlijk verschil maakt of we in een 
schepping door een persoonlijke God, 
die Liefde is, geloven. Als iedere mens 
geschapen is naar zijn beeld is er iets 
wat ons ten diepste verbindt, over alle 
verschillen heen, of we iemand meer of 
minder sympathiek vinden: we dragen 
in ons allemaal het beeld, van dezelfde 
Vader. En die bemint ons allemaal.

Moge zijn Liefde met u zijn!

Johannes en Miriam Witt

ons centrum, inclusief kind offer door een groep dansende, authentiek 
uitgedoste indianen. Op de dag zelf waren er twee processies, een ‘s 
ochtends naar de Esquina, waar we de dagloners elke dag van koffie 
e.d. voorzien, en een ‘s avonds door de buurt. U raadt het al, in beide 
gevallen waren er weer groepen dansende indianen bij betrokken;). 
Typisch Mexicaanse specialiteiten zoals Posolle (kippensoep), Tamales 
(een soort maïsmeel in maisbladeren), Atolle (kaneelmelk) en Flautas 
(kleine loempia’s) mochten, naast het een en ander aan zoetigheid, 
natuurlijk ook niet ontbreken. De eigenaar van een grote winkel bij de 
Esquina vroeg of er niet voor zijn winkel gedanst kon worden en bood 
zelf gratis koffie en koek aan!
Enkele dagen later alweer begonnen de Posadas (de ´herbergen´), een 
Latijns-Amerikaanse traditie ter voorbereiding op kerstmis (´Navidad´). 
In het middelpunt staat het verhaal van Maria en Jozef op zoek naar 
een herberg in Bethlehem, vandaar de naam ´Posada´. Begonnen 
werd elke dag met een rozenkrans in het centrum waarna er een kleine 
processie plaatsvond naar een huis in de buurt, de Posada van die 
dag. Ditmaal geen indianen, maar wel een draagbare kerststal en elke 
dag twee kinderen (soms nog geen 3 jaar oud!) verkleed als Maria en 
Jozef. Uiteraard werd er veel gezongen, het meest geliefd was een lied 
met een kleine ezel (´Burrito´) in de hoofdrol. Bij het huis zelf werd het 
Posada-lied gezongen, een soort onderhandeling tussen de helft van 
de groep die al binnen is over het al dan niet binnenlaten van de andere 
helft die nog buiten in de kou staat. Uiteraard eindigt het allemaal goed, 
met de dagelijkse lezing en overweging voor allen en daarna wat eten/
drinken/gezelligheid. De avond werd traditioneel afgesloten met een 
Piñata, een bal of pop van papier maché vol snoep en vastgebonden 
aan een touw die de kinderen om de beurd kapot proberen te slaan. 
Voor veel kinderen, ook wat grotere nl. die het touw vasthouden;) het 
hoogtepunt van de avond! Eén Posada was voor ́ kinderen met speciale 
behoeften´ ook wel kortweg speciale kinderen genoemd;). Al met al erg 
enerverend, maar ook erg vermoeiend (elke avond tot na 9-en in touw 
en dan ‘s ochtends om 7 uur er weer op uit voor de esquina).
Kerst met zijn week vakantie was dan ook erg welkom! Die week kon 
ik doorbrengen als hondenoppas, eerst bij Pablo & Anne en toen bij 
John, een vriend van de missie, ondertussen gebruikmakend van alle 
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faciliteiten die hun huizen te bieden hadden;). Erg 
aardig van Quentin & Elise was het organiseren 
van een uitgebreid, typisch Frans diner op eerste 
kerstdag voor een aantal single vrienden en twee 
mannen van de esquina die ook alleen zijn.
Het laatste dat we voor kerst op het centrum deden 
was geschenken (gedeeltelijk van parochianen 
en gedeeltelijk van de YMCA) bezorgen bij een 
aantal arme families; onvergetelijk is een vader 
die bijna begon te huilen toen we hem de kado´s 
voor zijn kinderen brachten.
Over geschenken gesproken, het feest van los 
Reyes Magos (bij ons op zaterdag 5 januari 
gevierd) is voor latino kinderen nog meer dan 
kerst met geschenken verbonden. Van diverse 
overgebleven donaties wisten we voor alle 
aanwezige kinderen iets leuks te maken (er was 
zelfs nog een piñata over van de Posadas;). 
Uitgedost als Melchior mocht ik meehelpen de 
kados uit te delen en vrijwel alle kinderen wilden 
graag met ons op de foto. Tot nu toe heb ik nog 
geen foto´s gezien, en wellicht is dat maar beter 
ook;).
Tot slot een noodzakelijk, maar kort, woord 
over de financiële situatie van het centrum. Aan 
het eind van het afgelopen jaar zag dat er erg 
slecht uit (ook hier wordt de wereldwijde crisis 
gevoeld); ondertussen zijn er gelukkig weer wat 
substantiëlere giften binnengekomen. Echter 
blijft het noodzakelijk ons wat meer op lokale én 
internationale promotie van het centrum te richten. 
Daartoe hebben we al een nieuw webadres 
(jp2tc.com) en Facebook pagina (www.facebook.
com/johnpaul2trainingcenter) gemaakt, waar ook 
een uitgebreide selectie foto’s te vinden is.
Check it out & spread the word!

Hasta luego y Dios te bendiga! 

Mateo (mijn spaanse naam hier)

Hoe kunt u bijdragen?
Fidesco Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om de 
missie van Godelieve en Erik financieel te steunen. U kunt 
daarbij rekenen op onze discretie en verantwoording over de 
besteding middels een driemaandelijks missieverslag. steun 
erik en godelieve via:

1) Internet Op de website www.fidesco.nl vindt u de 
mogelijkheid om via iDeal op veilige wijze online te doneren.

2) Giraal U kunt het geld rechtstreeks overmaken op 
bankrekening 5660.14.297 t.n.v. stichting Fidesco nederland 
onder vermelding van “Donatie godelieve en erik”

Fidesco is bij het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken 
als internationale vrijwilligersorganisatie geaccrediteerd en 
is verder lid van verschillende ngo Platforms. De directeur 
van Fidesco is lid van Pauselijke Raad “Cor Unum”, die 
ontwikkelingssamenwerking en liefdadigheid coördineert

in nederland is Fidesco erkend als algemeen nut Beogende 
instelling (anBi). giften aan Fidesco zijn aftrekbaar van de 
belasting.

Bij voorbaat dank voor uw steun,

Johannes witt 
voorzitter stichting Fidesco nederland

voor informatie of sponsoring: 
rooseveltlaan 2
2215 nX voorhout

tel.: 085-2731732
info@fidesco.nl 
www.fidesco.nl


