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Vrijwillig de  
armoede in

Beste familie, vrienden en bekenden,

Een aantal jaar geleden liep ik over een informatie-
beurs, toen ik een stand zag staan van de organisatie 
Fidesco. Geïnteresseerd ben ik een kijkje gaan nemen 
en ik kwam er achter dat deze organisatie ontwik-
kelingshulp biedt in derdewereldlanden. Zij doen dit 
door professionals uit te zenden naar plekken waar 
de locale gemeenschap het meest baat heeft bij de 
talenten en expertise van deze vrijwilligers. Dit idee 
om op deze manier de medemens te helpen in de 
derde wereld sprak mij enorm aan en heeft mij sinds-
dien nooit losgelaten. Nadat ik mijn theologiestudie 
afgelopen zomer had afgerond kreeg ik de mogelijk-
heid om dit idee werkelijkheid te laten worden.

Mijn missie
Het is dus ook met grote vreugde dat ik jullie mag 
vertellen dat ik vanaf oktober twee jaar met Fidesco 
op missie ga! En wel in Baucau op Oost-Timor. Voor 
velen van jullie zal het geen nieuws meer zijn, maar 
voor sommigen zal het misschien toch nog als een 
verrassing komen. Mijn missie zal inhouden dat ik als 
docent Engels op een middelbare school werkzaam 
zal zijn. Deze school, The Sacred Heart of Jesus High 
School, is verbonden aan de plaatselijke parochie. 
Het is dus uit deze gemeenschap dat de vraag naar 
docenten gekomen is. Het was mijn eigen wens aan 
Fidesco om als leraar aan het werk te gaan en aan-
gezien ik de Engelse taal goed beheers, kan ik met 
het volste vertrouwen en met veel enthousiasme aan 
de slag gaan. Sinds een jaar zijn er op deze school 
twee Franse vrijwilligers van Fidesco actief als do-
centen. Hun missie zal in augustus 2018 aflopen en ik 
zal één van de opvolgers zijn. Samen met een ande-
re Franse vrijwilliger zal ik dus het lerarenteam van 
deze school gaan versterken. Een prachtige uitda-
ging die ik voor de volle honderd procent bereid ben 
aan te gaan.

Mijn drijfveer
In Nederland, en 
eigenlijk in heel de 
westerse wereld, heb-
ben wij mogelijkheden 
en kansen genoeg om 
onszelf en onze talen-
ten te ontwikkelen. In 
Oost-Timor, een van 
de armste landen van 
Azië, zijn deze ontwik-
kelingskansen minder 
vanzelfsprekend. Dit 
is dan ook mijn drijf-
veer: ik hoop van toegevoegde waarde te kunnen zijn 
op de middelbare school waar ik ga werken en ik hoop 
mijn steentje bij te dragen aan het verbeteren van de 
kansen voor de jongeren van Oost-Timor. 

Daarnaast is deze missie een mooie manier om mijn 
geloof nog maar eens concreet handen en voeten 
te geven en twee jaar in dienst te staan van de min-
derbedeelden. Ook hoop ik een goede band met de 
plaatselijke bevolking op te bouwen, om van hen te 
leren en werk, leven en geloof samen te delen.

Wordt u sponsor?
Alhoewel ik als vrijwilliger vertrek, komen er natuurlijk 
heel wat kosten bij een dergelijke missie: vliegtuigtic-
kets, verzekeringen, inentingen, verblijfskosten, ad-
ministratieve opvolging… zo’n € 17.000,- per profes-
sional. Fidesco zal deze kosten dragen. Als Franse 
NGO wordt 1/3 gesubsidieerd door de Franse over-
heid, maar voor 2/3 zijn zij afhankelijk van de vrijge-
vigheid van vele mensen. Ook u kunt op deze manier 
bijdragen aan mijn missie. 

Hoe? 
Ondersteun mijn missie met een maandelijkse of 
eenmalige gift. In ruil daarvoor stuurt Fidesco u per 
post iedere drie maanden een uitvoerige brief met 
het verslag van mijn avonturen. Stuurt u hen daar-
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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 20  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 Quirien 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. Quirien van Berkel.

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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voor uw adresgegevens toe? Ik ben dankbaar 
voor iedere gift. Graag vraag ik u daarnaast ook 
om uw morele ondersteuning: mij meedragen in 
gebed en met mij meeleven gedurende mijn mis-
sie (af en toe een berichtje van het thuisfront kan 
wonderen doen). Hopelijk wilt u samen met mij 
deze missie beleven. 

Alvast hartelijk bedankt!

Quirien van Berkel

P.S. Fidesco beschikt over de ANBI-status, waar-
door giften aftrekbaar zijn van de belasting mits u 
de belastingdrempel haalt.


