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Vrijwillig de  
armoede in

Beste vrienden, familie en bekenden,

Het heeft even geduurd maar hier is dan toch onze nieu-
we missiebrief. In de vorige brief heeft u kunnen lezen 
dat wij in mei naar Nederland zijn gekomen in verband 
met de geboorte van ons derde kindje. Inmiddels is op 
24 juni jl. 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. Gelukkig zijn we niet direct 
vertrokken want na een maand had Eva een nierbek-
ken-ontsteking opgelopen waardoor ze vier dagen in 
het ziekenhuis opgenomen moest worden. Fijn dat we 
hier in Nederland zulke goede zorg hebben!

Pittige tijden
Ondanks de vreugde rondom de geboorte van Eva is 
het ook een moeilijke periode geweest. Alles draaide om 
de geboorte van Eva maar daarnaast hadden we ook 
gewoon geen werk en zaten we te wachten tot we weer 
weg konden. We zijn allebei tegen persoonlijke grenzen 
aan gelopen wat wellicht ook wel weer leerzaam is. Meer 
nog dan voorheen hebben we ons gerealiseerd dat we 
zelf een soort buitengewone geschiktheid bezitten om 
missiewerk te doen en dat al het positieve wat uit onze 
handen komt wel van God moet komen. Het enige wat 
wij kunnen doen is zeggen “wij zijn beschikbaar”. Ook 
vermeldden wij in de laatste brief, dat wij onze missie in 
Zambia niet konden voortzetten omdat de situatie daar 
te onveilig is voor een gezin met drie kleine kinderen. 

Na een tijd van onder-
scheiding en overleg 
met Fidesco kunnen wij 
u nu vertellen, dat we 
op 15 oktober a.s. naar 
onze nieuwe missie-
plek zullen vertrekken.

Nieuwe missie
Wij zullen wonen in 
Kigali, de hoofdstad 
van Rwanda, en zullen 
daar tot eind septem-
ber 2020 blijven. We 
komen er terecht in de stad, waar er genoeg medische 
zorg voorhanden is. De missie die we krijgen is een bij-
zondere. We zijn gevraagd om dienstbaar te zijn en het 
leven te delen met de leden van de Gemeenschap Em-
manuel in Rwanda. De Gemeenschap Emmanuel (zie 
ook: www.emmanuelnederland.nl) is een internationale 
katholieke gemeenschap, die in zo’n 60 landen van de 
wereld aanwezig is. Het is vanuit deze gemeenschap 
dat Fidesco is opgericht. Lang niet alle Fidesco-vrijwilli-
gers zijn bij de Gemeenschap Emmanuel, maar wijzelf 
zijn wel sinds enkele jaren lid en daarom kon ook aan 
ons deze missie gevraagd worden.

In Rwanda heeft de Gemeenschap zo’n 1200 leden, 
die regelmatig samen komen voor gebed en uitwisse-
ling met elkaar. In Kigali is het centrum, waar ook een 
retraitehuis, een kerk en een aanbiddingskapel zijn.  Op 
het zelfde terrein bevindt zich het centrum voor straat-
kinderen CECYDAR dat al voor de genocide van 1994 
is begonnen door de stichters van de gemeenschap, 
Cyprien en Daphrose Rugamba. Dit echtpaar is tijdens 
de genocide vermoord. Voor hen is, als eerste Afri-
kaans echtpaar, in 2015 het zaligverklaringsproces 
geopend.
 
Onze missie betekent niet alleen doen en hulp bieden, 
maar ook luisteren en zien hoe de mensen in Rwan-
da daar in de gemeenschap leven. Door te delen met

Eva Jansen, 
1 dag oud. 
Lekker thuis.
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FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöper-
atie) is een internationale katholieke organisatie die in 1981 
door de Gemeenschap Emmanuel in Frankrjk 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 stimuler-
en. Fidesco heeft meer dan 1500 vrijwilligers uitgezonden, 
waarvan 24  Nederlanders. Na een voorbereidingstraject 
gaan de vrijwilligers twee jaar op missie. Fidesco is als In-
ternationale vrijwilligersorganisatie geaccrediteerd bij het 
Franse Ministerie 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.               

Hoe kunt u bijdragen?

Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om de
missie van Peter en Tessa financieel te ondersteunen. U kunt 
daarbij rekenen op onze discretie en verantwoording over de 
besteding. Steun ons via:

1) Per machtigingskaart 
U dient deze volledig in te vullen en naar het hierop vermelde 
adres te sturen. Geef daarbij aan of het om een eenmalige 
donatie of om een periodieke overschrijving gaat.

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

3) Per bank
U kunt het geld rechtstreeks overmaken op bankrekening 
NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland 
te Venlo o.v.v. Peter en Tessa Jansen.

Wij verzoeken u vriendelijk uw naam en adres onder vermelding 
van de desbetreffende donatie te mailen naar info@fidesco.nl 
of te sturen aan Stichting Fidesco Nederland in Voorhout. U kunt 
daarbij aangeven of u missieverslagen wenst te ontvangen. Wij 
houden uw adres graag in ons adressenbestand, en zullen u 
twee keer per jaar op de hoogte houden van onze activiteiten.

Bij voorbaat dank, Johannes Witt
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland        
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elkaar en ideeën uitwisselen kunnen we elkaar we-
derzijds verrijken. We zullen er deelnemen aan het 
gemeenschapsleven, een gebedsgroep, en de ac-
tiviteiten die de gemeenschap daar organiseert. Bij 
deze gemeenschap zijn er veel jonge gezinnen met 
kinderen, waarmee we ook in contact hopen te ko-
men. Het zal weer een heel nieuw avontuur worden, 
waar we erg naar uit zien. Wij danken u voor al uw 
ondersteuning in de afgelopen maanden en hopen 
van harte dat u ook deze nieuwe missie wilt gaan on-
dersteunen. Wij zullen u in ruil daarvoor weer op de 
hoogte houden van onze belevenissen. In december 
mag u onze volgende missiebrief tegemoet zien. 

Peter en Tessa Jansen


