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Fidesco Nederland bestaat 30 jaar
Op zaterdag 2 oktober 2021 zal Fidesco met dankbaar-
heid herdenken, dat 30 jaar geleden de eerste vrijwilli-
gers vanuit Nederland werden uitgezonden. Sindsdien 
volgden er meer:  gepassioneerde jongeren, gezinnen, 
60 plussers, die hun geloof en  hun talenten hebben 
gedeeld met de armsten in onze wereld.  Door de hulp 
van onze donateurs konden wij daarnaast ook een aan-
tal eigen projecten regelmatig steunen. Graag nodigen 
wij u uit voor ons 30-jarig bestaan in Nijmegen! Meldt u 
zich aan? Zie bijgevoegde folder.

Fidesco geïnspireerd door paus Franciscus
Vanwege het 40 jarig bestaan van Fidesco Frankrijk 
hebben dit voorjaar onze Franse collega’s paus Fran-
ciscus ontmoet in Rome. De paus nodigde hen uit “om 
het wonder, de fascinatie en het enthousiasme van het 
naleven van het evangelie van broederschap intact te 
houden.” Vanwege COVID-19 konden de internationale 
kantoren helaas niet aansluiten bij deze ontmoeting. U 
kunt de Franstalige boodschap van de paus nog nale-
zen op internet.

Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Wat zien we dit jaar uit naar een ontspannen zomer-
tijd! Een tijd waarin we er eindelijk weer eens op uit 
kunnen gaan, familie en vrienden kunnen bezoeken 
en een nieuwe omgeving kunnen verkennen.

De nieuwe Fidesco vrijwilligers staan ook al te trap-
pelen om deze zomer op reis te gaan en zijn druk 
bezig zich voor te bereiden op hun missie. Door alle 
quarantaine-maatregelen was het lastig om het voor-
bereidingstraject te volgen, maar toch zullen er weer 
zo’n 80 vrijwilligers gaan vertrekken. Helaas zijn er 
geen Nederlanders bij, maar wij mochten op onze 
online informatiedagen een aantal geïnteresseer-
den ontvangen, dus wellicht kunnen we volgend jaar 
weer naar Schiphol om een nieuwe missionaris uit te 
zwaaien! Voor wie overweegt deze sprong te wagen: 
op zaterdag 11 september a.s. is de volgende infor-
matiedag.

Net voor het ter perse gaan van deze brief hoorden 
we dat Wilde Ganzen Fidesco helpt om een nieuw dak 
voor de kraamkliniek St. Gabriel in Conakry te sponso-
ren! We zijn blij met deze nieuwe samenwerking.

We danken al degenen die ons de afgelopen maan-
den hebben gesteund met een gift. Juist in deze tijd, 
waarin het verschil tussen arm en rijk alleen maar 
groter lijkt te worden is het goed te merken dat er 
nog steeds mensen zijn 
die zich laten raken door 
het lot van de armen in 
de wereld.

Van harte een mooie 
en zonnige zomertijd 
gewenst!

Johannes en 
Miriam Witt

https://emmanuel.info/fidesco-rencontre-le-pape-2021/?utm_source=Emmanuel+Actualités+%28newsletter+hebdomadaire%29&utm_campaign=b5ef6c4d90-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_08_55_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8206a83b91-b5ef6c4d90-123672017
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Vrouwen kunnen een jaar lang naar school

Goed geslaagde Vastenactie!
Tijdens de afgelopen vastenperiode deed Fidesco met 
een eigen project mee aan de bisschoppelijke Vasten-
actie. We verzamelden schoolgeld in voor ons beroeps-
onderwijsproject in Brazilie. Als voornamelijk vrouwen 
een beroep leren, vergroten zij hun kans op de arbeids-
markt en leidt dat tot minder armoede in vele gezinnen. 
Via parochies in het land, vlogs, digitale acties op Fa-
cebook en op onze website hebben we ons beoogde 
bedrag opgehaald. De landelijke Vastenactie heeft dit 
met een derde aangevuld. Dank aan alle gevers!

   

Meldt u zich aan voor een zoom-meeting over Fratelli Tutti

Fratelli Tutti
Naar aanleiding van de inhoud van de encycliek Fratelli 
Tutti van Paus Franciscus organiseren wij op woens-
dag 23 juni om 20.00 uur een avond  met als thema: 
Stappen naar een broederlijke samenleving;  ervarin-
gen van twee missionarissen. Sprekers deze avond 
zijn: Dr. Fr. Avin Kunnekkadan SVD, missionaris van de 
sociëteit van het Goddelijk Woord. Hij is afkomstig uit 
India en provinciaal overste van de SVD missionaris-
sen in Nederland en België. Sinds 16 jaar woont hij in  
Nederland. Quirien van Berkel (28), theoloog. Hij was 
van 2018-2020 als Fidesco-missionaris op Oost-Timor 
en werkte daar als leerkracht Engels op een middelba-
re school. Na aanmelding via info@fidesco.nl ontvangt 
u de link voor deze zoom-meeting.
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Familie van Zwetselaar, Moshi, Tanzania
Zonder twijfel is dit het meest interessante jaar geweest 
voor de plaatselijke politiek en voor ons werk. In een 
jaar tijd zijn toerisme en het meeste internationale vlieg-
verkeer, wetenschappelijke projecten, uitwisselingen 
en aanzienlijke delen van de internationale handel tot 
stilstand gekomen. We hebben even goed twee coro-
nagolven gehad en ook wij hebben de ziekte doorge-
maakt. Nu is er een afnemend aantal patiënten op de 
corona-afdeling, minder uitvaarten en een afnemend 
aantal zuurstofcylinders bij de Oxygen Plant van het 
ziekenhuis. Ons huis in Moshi raakt leger met eigen 
kinderen en voller met ‘geadopteerde’ studenten van 
UWC East Africa voor wie we een ‘foster family’ zijn (zie 
foto, met onze kinderen ertussenin). Ida (18) studeert 
nu in Utrecht, Willem (17) zit in het eerste jaar van het 
UWC in Freiburg Duitsland, en Doris (16) is net gese-
lecteerd voor het UWC in Wales. We missen ze elke 
dag want hebben het liefst zoals vanouds een propvol 
huisje, maar zijn ook trots op die grote kinderen van 
ons. Grote veranderingen terwijl het leven hier aan de 
voet van de Kilimanjaro gewoon door gaat! De huidige 
president is een dame met vier kinderen die al sinds 
jaar en dag het land vertegenwoordigt in het buitenland, 
en wetenschappelijk georiënteerd is. Iedereen is voor-
zichtig met open enthousiasme, maar er zijn al ‘winds of 
change’ die optimistisch stemmen. Zo gaat hier uitein-
delijk waarschijnlijk wel gevaccineerd worden. De zucht 
van opluchting is soms bijna voelbaar hier. 

Onze kinderen en hun link brothers/sisters


