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Hulp voor Guinee blijft nodig

Het afgelopen jaar hebben wij veel contact gehad met 
het medisch centrum in Guinée. Via onze  sociale 
media kunt u hiervan, via foto’s en films, een veel uit-
gebreider beeld krijgen dan wij in deze nieuwsbrief 
kunnen schetsen. Een centrum dat al meer dan 30 
jaar medische en verloskundige hulp biedt aan zo’n 
100.000 mensen per jaar. Hier werken jaarlijks meer-
dere Fidesco vrijwilligers en daarnaast ook zo’n 60 
lokale personeelsleden. Deze mensen ontvangen via 
Fidesco Nederland, naast hun salaris, iedere maand 
een baal rijst, om ervoor te zorgen dat zij en hun 
gezinsleden voldoende voedsel hebben en daardoor 
in staat zijn te blijven werken in het centrum. Ook in 
Guinée wordt de voedselcrisis merkbaar en zijn de 
prijzen behoorlijk gestegen. Dit betekent dat onze jaar-
lijkse bijdrage, die doorgaans zo’n 12. a 13.000 euro 
bedraagt dit jaar waarschijnlijk hoger uitpakt. Het is een 
hele uitdaging om dit bedrag met onze donateurs bij 
elkaar te krijgen, zeker nu velen ook zelf te maken heb-
ben met de hogere levenskosten hier. Mogen wij toch 
weer een beroep doen op uw hulp?
Stort uw bijdrage via deze Tikkie of 
op  IBAN NL53 ABNA 0556 014297 
Stichting Fidesco Nederland, Venlo 
en vermeldt ’Rijstbalen Guinee’.

Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Wat prijzen wij ons gelukkig dat wij in de laatste maanden 
er weer meer op uit konden gaan! Zeker blijven online-
bijeenkomsten een belangrijk hulpmiddel voor contact met 
mensen ver weg, maar er gaat toch niets boven echte 
intermenselijke ontmoetingen. Zo konden wij in de Vasten-
tijd weer naar diverse parochies toe om steun te zoeken 
voor het medisch centrum in Guinée en hadden wij mooie 
gesprekken met mensen die zich interesseren voor een 
Fidesco-missie.

Het was ook een grote vreugde om met Pinksteren weer 
samen te kunnen komen met het hele internationale 
Fidesco-team in de buurt van Parijs. Daarbij ontmoetten 
wij de 80 nieuwe vrijwilligers die deze zomer uitgezonden 
gaan worden. Vooral mensen uit Frankrijk, maar ook twee 
stellen uit België en een jongeman uit de Filippijnen, die op 
missie gaat naar Zambia. Bovendien waren er vier jonge 
Afrikanen aanwezig die op missie zijn in Frankrijk. Dit laat 
zien dat de solidariteit en het meeleven met de armen een 
wereldgebeuren is en een oproep voor alle christenen. 
Fidesco blijft zoeken naar nieuwe wegen om deze dienst-
baarheid gestalte te geven. 

Wij zijn dankbaar voor alles wat wij vanuit Nederland kun-
nen doen met de hulp van uw steun, zowel financieel als 
door uw gebed voor de (nieuwe) vrijwilligers, en alle men-
sen in de projecten waar zij voor werken: in scholen, klinie-
ken, agrarische bedrijven, wijkcentra, etc. Laten wij samen 
blijven zorgen voor onze mooie wereld, waarin helaas 
ook zoveel lijden is.

Een goede vakantie- en zomertijd gewenst,

Johannes en Miriam Witt
Hilde Sluiter

              Voedselprijzen stijgen, ook in Guinée



         Vlaams echtpaar gaat lesgeven in Oost-Timor

Vrijwilligers in het veld

Nieuwe vrijwilligers 
Charlotte en Tim Gistelinck naar Oost-Timor

Dit pas één jaar getrouwde Vlaamse echtpaar uit 
Schaarbeek vertrekt in september voor twee jaar naar 
Oost Timor. Zij worden uitgezonden naar het dorp Lete-
foho, in de bergen, naar een school en een internaat. 
Zij zullen les gaan geven in taal, geschiedenis en aard-
rijkskunde. Verder zullen zij educatieve activiteiten 
organiseren en helpen bij het dagelijkse leven in 
het internaat. Sinds het begin van hun gezamenlijke 
leven hebben zij de wens om samen naar het buiten-
land te vertrekken en hun professionele vaardigheden 
ten dienste te stellen van de meest kwetsbaren.

Uitzendingsbijeenkomst 2022

Deze zomer worden 80 nieuwe mensen uitgezon-
den nadat zij een uitvoerig voorbereidingstraject 
hebben doorlopen in Frankrijk. Jonge mannen, 
vrouwen, echtparen met en zonder kinderen en ook 
enkele gepensioneerden zullen vanuit hun geloof deze 
stap gaan zetten. Het hoogtepunt van hun voorberei-
dingstijd is de uifzendingsmis in de grote tent in de Fran-
se bedevaartsplaats Paray-le-Monial. (In deze Heilige 
Mis stellen alle vrijwilligers zichzelf en ook hun kinde-
ren voor). Deze mis is op 16 juli a.s. live te volgen via 
http://parayonline.net. Houdt onze website/Facebook 
en andere sociale media kanalen in de gaten voor 
het exacte tijdstip. Wilt u in elk geval meebidden voor 
goede en gezegende missies voor hen?

Nieuwe vrijwilligers 
Katinka en Bernard Peillon-Mol

De Nederlandse Katinka Mol is echtgenote van de 
Fransman Bernard Peillon. Samen zullen zij binnen-
kort vertrekken naar hun Fidesco missie. De plek was 
nog onbekend op het moment van het schrijven van 
de nieuwsbrief. Zij zijn beiden gepensioneerd en zullen 
in deeltijd op missie gaan. Wij zullen hen gaan vol-
gen en op onze website en sociale media geregeld 
verslag doen van hun activiteiten op hun toekomstige 
missie-plek.

Gepensioneerden kunnen ook op missie

Bent u of gaat u binnenkort met pensioen en zoekt u 
een zinvolle invulling van uw tijd? Het is dan nog niet 
te laat voor een vertrek met Fidesco. Voor deze leef-
tijdsgroep is er een nieuwe formule ontwikkeld: de 
deeltijd-missie. Mensen die nog gezond van lijf en 
leden zijn en veel ervaring te bieden hebben, kunnen 
van grote betekenis zijn in een ontwikkelingsproject. 
Voor hen, en eventuele partner, bestaat er de moge-
lijkheid om gedurende vier jaar (of langer) voor vier 
tot zes maanden per jaar naar dezelfde missie te ver-
trekken. Zo kunnen zij een gedeelte van het jaar thuis 
beschikbaar blijven voor de verschillende taken en 
contacten. Iets voor u? Neem gerust contact met ons 
op.

Frans-Nederlands echtpaar op missie 

    80 nieuwe vrijwilligers gaan goed voorbereid op missie             Een nieuwe uitdaging na het pensioen



 
FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöper-
atie) is een internationale katholieke organisatie die in 1981 
door de Gemeenschap Emmanuel in Frankrijk 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 1600 vrijwilligers uitgezonden, 
waarvan 24  Nederlanders. Zij zijn werkzaam in 27 landen. 
Na een voorbereidingstraject gaan de vrijwilligers twee jaar 
op missie. Fidesco is als Internationale vrijwilligersorgani-
satie geaccrediteerd bij het Franse Ministerie van Buiten-
landse Zaken en is verder lid van verschillende NGO plat-
forms. In Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van de 
belasting.                     

  Wat is FIDESCO 

       Kliniek Sint Gabriël wordt opgeknapt door Vastenactie                Een deel van familie van Zwetselaar

Medisch centrum Sint Gabriel in Guinee ontvangt
donatie via Vastenactie 2022

In de Vastenperiode van 2022 deed Fidesco Neder-
land met een eigen doel mee aan de bisschoppelijke 
Vastenactie. We hadden een aanvraag ingediend voor 
de renovatie van de gebouwen van het gezondheids-
centrum. Veel muren moesten worden hersteld, ge-
schilderd en betegeld. De opbrengst van de acties van 
parochies, en school en veel individuele giften was 
overweldigend: we mochten 6.559 euro meer ontvan-
gen dan beoogd. Een deel van de meeropbrengst gaat 
op aan gestegen prijzen, een deel gaat naar een an-
der project van Vastenactie in Cambodja (Terug naar 
school) en voor de rest zal het gebruikt worden voor de 
verdere renovatie van het centrum Sint Gabriël. Onder-
tussen is een begin gemaakt met het schilderen en 
betegelen van de wachtruimte van Sint Gabriël zoals u 
op de foto kunt zien. Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Na COVID- 19 weer op stap met de stand

Gelukkig kunnen we na COVID-19 weer met ge-
interesseerden spreken op diverse evenementen. Wilt 
u ons helpen om Fidesco meer bekend te maken? Wij 
komen graag naar uw parochie, school of (studenten-)
vereniging voor een presentatie of actie. Er zijn ook 
weer nieuw gedrukte  A3 posters en flyers, die we op 
aanvraag toesturen. Misschien wel iets om mee te 
nemen naar uw vakantiestek? Samen bereiken we 
meer dan alleen!

Nieuws van familie van Zwetselaar in Moshi,
Tanzania

In ons ziekenhuis KCMC lopen wij allemaal nog 
met maskers rond, is zo’n 10 tot 20 procent van de 
werknemers en bijna niemand van de patiënten ge-
vaccineerd tegen corona. Als ik opper dat iemand 
zich het beste kan laten vaccineren, krijg ik een 
glimlach en kijken mensen weg (patiënt én arts). Het 
blijft een interessante werkplek hier. In onze achter-
tuin logeren zeven jongeren. Het merendeel is net 
afgestudeerd aan UWC East Africa, en heeft moeite 
om vaarwel te zeggen na een heel bijzondere twee 
jaar. Onze Oekraiense ‘pleegzoon’ is net vertrokken, 
en wat hebben we veel van elkaar geleerd. Hij gaat 
terug naar Europa waar zijn familie, gevlucht uit een 
bezette en beschoten stad, logeert in het vakantie-
huisje van een andere ‘pleegdochter’ van ons in de 
Balkan. Het Russische meisje dat een jaar lager zit, 
is zo bang om naar huis te gaan (en onderweg pro-
blemen te krijgen door haar nationaliteit of niet meer 
terug te kunnen), dat ze hier in Moshi blijft. Het is de 
wereldpolitiek in een notendop. Dank dat u ons blijft 
ondersteunen. 
Hartelijke groeten, Marieke

Nieuws

            Op de Tropen Carrière Dag in Amsterdam



Fidesco informatiedag: 10 september 2022

Informatiedag voor vrijwilligers
Ben jij de volgende Nederlander die in 2023 met 
Fidesco gaat vertrekken? Twee keer per jaar houdt 
Fidesco een informatiedag voor nieuwe vrijwilli-
gers.  De eerstvolgende dag zal zijn op zaterdag 10 
september a.s. in Voorhout. De dag begint met een 
eucharistieviering, daarna zijn er diverse presen-
taties over de werkwijze van Fidesco en is er con-
tact met oud Fidesco vrijwilligers. Ook als je ge-
woon eens iets meer van Fidesco wilt weten, ben je 
van harte welkom. Meld je vooraf wel even aan via 
www.fidesco.nl.

Rwandese Laura op missie in Parijs

Zuid-Noord missies breiden zich uit
Sinds 2020 bestaan er “Zuid-Noord” missies: Fidesco heeft 
de mogelijkheden gevonden om Afrikaanse jonge men-
sen uit te zenden naar projecten voor de allerarmsten in 
Europa. De missie om ‘uit te gaan over de hele wereld’, al-
les achter je te laten om in een andere cultuur Christus te 
dienen is een antwoord op de universele oproep van de 
Kerk, dus ook voor degenen die uit een ander deel van de 
wereld komen. Komend jaar zal er weer een onderschei-
dingssessie in Afrika worden gehouden en wordt er ook ge-
zocht naar missieplekken buiten Frankrijk. De Rwandese 
Laura getuigt daarover: “deze missie gaf mij grote innerlij-
ke vreugde en heeft mij doen groeien in menselijkheid”. 
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CYDC: katholieke technische school in Zambia

Vastenactie 2023
Ook in 2023 is Fidesco  van plan om mee te doen met 
de bisschoppelijke Vastenactie. We willen het technisch 
opleidingscentrum voor jongeren in Chikowa, Zam-
bia gaan ondersteunen. Enkele jaren geleden waren 
Peter en Tessa Jansen hier op missie. Het zou prach-
tig zijn wanneer uw parochie, vereniging of school in 
2023 geld voor ons zou willen inzamelen. Begin decem-
ber is bekend of onze aanvraag door Vastenactie is geac-
cepteerd. Houdt u onze website en onze sociale media 
kanalen in de gaten voor meer informatie en neem 
gerust contact met ons op voor meer informatie. 

   

Fidesco-kids in actie voor leeftijdgenoten in nood

Fidesco-kids!
Grote én kleine mensen kunnen zich inzetten voor 
Fidesco. Tijdens de Vastenactie kregen we een gift van 
1000 euro van de kinderen van de Andreasschool uit Voor-
hout die door klusjes doen dit geld bij elkaar hebben ge-
bracht. Ook knutselden kinderen sieraden en schilderijen 
en ontvingen we van twee kinderen de halve opbrengst 
van hun inkomsten met Koningsdag. Bovendien werd me-
disch centrum Sint Gabriël in Guinée blij gemaakt met een 
aantal mooie tekeningen onder andere van diverse scho-
len. Wil jij ook iets doen? Kijk dan eens op onze website 
onder Fidesco kids. Daar vind je  ook ideeën voor leuke 
knutsels en opdrachten.
  
 

Update Fidesco projecten

https://tikkie.me/pay/FidescoNL/i7vxo62CitLDxWSYgiFfpn

