
Op een zonnige zomeravond spreek ik met Romy Sloot. Zij weet sinds 
enige weken dat zij met Fidesco(*) op missie gaat naar Colombia (Zuid 
Amerika). In dit interview maken we kennis met haar. 

“Een Fidesco missie is mijn bewuste keuze”
Romy (24) is de jongste van drie kinderen. Zij groeit op in een katholiek gezin in een 
klein dorpje in Friesland, in de buurt van de Weerribben. “Als zestienjarige vertrok 
ik voor een tussenjaar naar de Verenigde Staten” begint Romy te vertellen. “Tussen 
klas 4 en 5 van het VWO bezocht ik de Amerikaanse High School in Lewiston, Nebras-
ka. De Amerikaanse cultuur sprak mij onwijs aan, waaronder de sportmentaliteit, 
en ik wilde graag zien wat er nu echt waar is van de films.” Vervolgens gaat zij op 
haar negentiende in Utrecht wonen om de bachelor-opleiding ‘algemene sociale 
wetenschappen’ te kunnen volgen. Deze vervolgt zij met een master ‘arbeid, zorg en 
participatie’. “Het leven in een grote stad heeft best veel voordelen” aldus Romy. “Ik 
leerde makkelijk andere mensen kennen en er was eenvoudigweg meer te doen.”

Studentenleven
“Mijn ouders hebben mij gelovig op-
gevoed maar lieten mij wel de keuze 
om wel/niet naar de katholieke kerk 
mee te gaan. Zij zeiden: je hoeft er 
niet heen te gaan voor ons maar pro-
beer zelf uit te vinden of het geloof 
bij je past. We baden voor het eten 
en voor het slapen gaan. Ik had een 
heel nauwe relatie met mijn oma. Met 
haar sprak ik veel over het geloof en 
ervaarde ik steeds meer diepgang. 
Toen ik eenmaal in Utrecht ging stu-
deren, bezocht ik een christelijke stu-
dentenvereniging. Ik wilde mij aanslui-
ten bij een vereniging met wat meer 
diepgang. Van de 550 leden waren er 
slechts tien katholiek. Het zaadje van 
het geloof dat door mijn ouders was 
geplant is in de vereniging echt gaan

groeien. Tijdens een dispuutavond 
was ik al snel ‘de vertegenwoordiger 
van de katholieke kerk’. De overige 
protestante leden wilde graag weten 
wat ik, lees de Kerk, ervan vond. Ik 
moest zelf op zoek gaan naar die ant-
woorden en werd zodoende uitge-
daagd om meer met mijn geloof te 
doen. Nu vind ik het geloof één groot 
mysterie.”

Motivatie
Opgewekt vervolgt Romy: “Ik heb ge-
luk dat ik ben opgegroeid in een lief-
hebbend gezin, een veilige omgeving 
en een rijk land. Zoveel mensen in 
deze wereld hadden niet de kansen 
die ik heb gehad, en hoe meer ik over 
andere mensen en culturen leer, hoe 
meer ik wil bijdragen aan het helpen  

van anderen en het delen van de ge-
schenken die ik heb gekregen. Ik kan 
en wil niet met mezelf leven, wanneer 
de focus alleen op mij, mijn nabije 
omgeving en een rijk leven in Neder-
land ligt, terwijl in andere delen van 
de wereld mensen hulp nodig hebben 
en ik daar niets aan zou doen. Ik heb 
het gevoel dat God me roept om mijn 
talenten te gebruiken om anderen te 
helpen en Hem te dienen.”

Fidesco
Vier jaar geleden bezocht Romy in 
haar zoektocht de Katholieke Jonge-
rendag. Daar komt zij in contact met 
Fidesco. “Toen dacht ik ‘dit is wel leuk’ 
maar ik schonk er verder geen aan-
dacht meer aan.” Vorig jaar ging Romy 
naar een Emmanuel jongerenforum in 

Banneux. “Daar sprak een Vlaams stel 
over hun Fidesco-missie in Haïti. Hun 
verhaal sloot aan bij mijn wens om ooit 
ontwikkelingswerk te gaan doen. Maar 
toen kwam het niet uit. Ik zat midden 
in mijn master.” Sinds ze vorig jaar be-
gon met werken in Amsterdam merk-
te Romy steeds meer dat haar wens 
opnieuw in haar gedachten kwam. En 
bovendien: “Ik heb nu geen verplich-
tingen meer aan school; dus nu is de 
juiste tijd ervoor” aldus de Friezin.

                         
                            Romy in Jeruzalem

Romy Sloot met haar broer Peter en haar zus Joyce tijdens de bruiloft van Peter in 2016 



Missie
Romy: “Begin juni kreeg ik te horen 
dat ik mijn vaste aanstelling bij de 
Gemeente Amsterdam mag gaan in-
ruilen voor een functie bij ‘Un Oasis 
en la montaña’, ofwel: Oasis. Oasis 
is een buurthuis in San Luis; een vrij 
geïsoleerde buitenwijk van Bogotá, 
die is opgericht door vluchtelingen uit 
de Colombiaanse burgeroorlog. Tot 
niet lang geleden was deze wijk los-
gekoppeld van de stad, maar inmid-
dels is elektriciteit, water en open-
baar vervoer ook hier gereguleerd. In 
2017 bood Oasis hulp aan meer dan 
1100 Colombianen op het gebied van 
huisvesting/woningbouw, onderwijs, 
(sociale) gezondheid en ecologie/milieu. 
Jaarlijks werken er zo’n 60 vrijwilligers, 
naast de inzet van de lokale bevolking. 
Ik zal onder meer bezig zijn met dage-
lijkse managementtaken (project, budget 
en HR) van het buurthuis.” 

Buurthuis Oasis staat midden in de wijk

Fidesco kijkt naar de hele persoon met 
al zijn kwaliteiten, niet alleen op het ge-
bied van werk.

Ik had bij Fidesco aangegeven dat ik 
naar een Spaanstalig land wilde en 
dienstbaar wilde zijn in organisatorische 
taken omdat ik dat leuk vind. Nu krijg ik 
beide en is de functie heel uitdagend.”

Colombia
Colombia kent diverse landschappen 
variërend van Caribische stranden tot 
echt oerwoud. Bogotá ligt vrij hoog; het 
Oasis huis ligt op een hoogte van 3100 m 
in de bergen van het Noord-Oosten van 
Bogotá met een gemiddelde jaartem-
peratuur van 14.2 °C. “Naast het heb-
ben van de nodige vaccinaties, hoef ik 
gelukkig geen medicijnen tegen malaria 
te slikken. Ik heb superveel vertrouwen 
erin dat mij daar niets overkomt maar 
toch moet je ermee rekening houden 
dat er in de oerwouden nog steeds re-
bellen zijn. Verder zie ik uit naar de ver-
schillende fruitsoorten die wij hier in 
Nederland helemaal niet kennen.”

Offers
De ouders van Romy keken niet op van 
hun dochters’ besluit om twee jaar op 
missie te gaan. Romy had het in het ver-
leden al wel vaker benoemd. Wel von-
den zij twee jaar een lange tijd en niet

persé leuk voor henzelf maar ze weten 
dat dit verlangen al jaren in Romy zelf 
zit. Romy: “Een van de grootste dingen 
die ik de komende twee jaar ga missen 
is het contact met mijn familie. Vorige 
maand heeft mijn broer zijn eerste 
dochtertje gekregen. Ik vind het bij-
zonder om tante te zijn. Maar als er 
geen offers zaten aan een missie, zou 
het ook te makkelijk zijn….”

Romy met haar moeder José in New York

Uitdagingen
“Uiteraard zijn er ook zaken waar ik 
tegen opzie. Ik spreek nu nog geen 
Spaans. De komende weken ga ik hard 
werken aan een goed vocabulaire. 
Ik vind het leuk om een taal te leren 
maar woordjes stampen is niet mijn 
meest favoriete bezigheid.

Het buurthuis is voor jong en oud

Romy vertrekt begin september met 
een andere Franse vrijwilligster (23) 
waarmee zij terplekke een huishouden 
gaat delen. “Onze eerste ontmoeting 
was positief en wij kunnen in het Engels 
met elkaar praten.

In het begin vond ik het spannend dat 
Fidesco mijn missieplek uit zou kiezen. 
Toch vertrouwde ik erop dat, wat ik 
mocht doen, dat God dat dan ook van 
mij verlangde. Achteraf ben ik heel blij. 

Vrouwen krijgen kookles



(*) = 
Fidesco is een samenvoeging van 
het Latijnse Fides (geloof) en co-
operatie. Het is een internationa-
le, katholieke organisatie die in 
1981 in Frankrijk ontstond. Fides-
co zendt vrijwilligers over de hele 
wereld uit om bij te dragen aan 
de volledige ontwikkeling van de 
bevolking. Vrijwilligers zijn singles, 
echtparen, gezinnen en priester
(-studenten). De organisatie werkt 
altijd samen met de plaatselijke 
kerk om juist de lokale ontwikke-
ling van kleinschalige projecten 
te stimuleren. Fidesco heeft meer 
dan 1500 vrijwilligers uitgezon-
den, onder wie 24 Nederlanders. 
In 2017 waren 185 vrijwilligers in 
25 landen actief. In Nederland is 
Fidesco erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Giften 
zijn aftrekbaar van de belasting.  In-
formatie: www.fidesco.nl.

Bogotá, Colombia

 Voor meer informatie en steun:
Fidesco Nederland
Rooseveltlaan 2
2215 NX  Voorhout
www.fidesco.nl

Naast Romy zijn op dit moment ook andere vrij-
willigers op missie. Op de website van Fidesco 
kunt u ook hun verhalen lezen.

Geldelijke steun
Alhoewel Romy als vrijwilliger ver-
trekt, zijn er natuurlijk heel wat kos-
ten bij een dergelijke missie: vlieg-
tuigtickets, verzekeringen, inentingen, 
verblijfskosten, de begeleiding en 
administratie door Fidesco… Zo’n 
€ 17.000,- per persoon per jaar. Fides-
co zal deze kosten dragen. Als Franse 
NGO wordt 1/3 gesubsidieerd door 
de Franse overheid, maar voor 2/3 is 
Fidesco afhankelijk van de vrijgevig-
heid van vele mensen. Ook u kunt door 
een gift bijdragen aan haar missie.

Hoe? 
Als u Romy’s missie financieel onder-
steunt, bezorgt Fidesco u haar drie-
maandelijks missierapport waardoor u 
haar avonturen van nabij kunt volgen 
en meebeleven. Stuurt u uw adres-
gegevens naar Fidesco toe? Naast de 
financiële steun willen we onze vrij-
willigers ook van harte toevertrouwen 
aan uw meeleven en gebed. Mede 
namens Romy bij voorbaat heel veel 
dank! 

Rekening 
NL53 ABNA 0566 0142 97 ter name van 
Stichting Fidesco Nederland, Venlo.

Hilde Sluiter-Harren

Klik op onderstaande foto om  
een filmpje over het project Oasis 
in Colombia te bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=X6hhL3RMYxM

