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Combloux, 15 januari 2023
Beste vrienden en familie,

Sommigen onder jullie waren al op de hoogte of hadden er al over gehoord, maar 
nu is het officieel en dus kunnen we met groot genoegen bevestigen dat we dit 
voorjaar met Fidesco vertrekken als vrijwilligers. Op 10 maart a.s. staan onze kof-
fers klaar voor een eerste missie van 4 maanden naar Rayong in Thailand bij 4 maanden naar Rayong in Thailand bij 
de broeders van de Orde van de Camillianende broeders van de Orde van de Camillianen (https://nl.wikipedia.org/wiki/
Camillianen). Onze missie beloopt in totaal vier achtereenvolgende jaren, telkens  
van 10 maart tot en met 10 juli.

Thailand is gelegen in het hart van continentaal Zuidoost-Azië en 
telt 70 miljoen inwoners. Met een oppervlakte van 513.000 km2 is 
het ongeveer even groot als Frankrijk.
De standplaats van onze missie is gelegen op zo’n tweeëneenhalf 
uur rijden ten zuidoosten van Bangkok, in een sociaal-medisch 
opvangcentrum gewijd aan de allerarmsten, kinderen en volwasse-
nen, die lijden aan hiv.
Tegelijkertijd huisvesten de Camillianen ter plaatse ook een 
weeshuis en een foyer voor seropositieve studenten.

Fidesco hielp ons te begrijpen wat “kunnen loslaten” betekent, hoe 
het is om je toekomst niet alleen zelf te bepalen. 
Na een jaar opleiding vroeg Fidesco ons, in het volste wederzijdse 
vertrouwen, het “jawoord” te geven voor een toekomstige missie en 
dit zonder dat we enige zeggenschap hadden in de keuze van onze 
bestemming noch van onze opdracht bij een lokale Kerk.
Wat prijsden we ons gelukkig toen we vernamen wat de standplaats 
van onze missie zou worden, dit was een prachtig cadeau!

Wij vervoegen bij de Camillianen in Rayong twee andere vrijwilligers van Fidesco, Louis en Arnaud, 
die voor een langere periode werden uitgezonden.
Katinka zal de medische zorgteams bijstaan en meer in het bijzonder instaan voor palliatieve zorgKatinka zal de medische zorgteams bijstaan en meer in het bijzonder instaan voor palliatieve zorg..
Bernard gaat zich toespitsen op fondsenwerving, communicatie en een aantal andere projectenBernard gaat zich toespitsen op fondsenwerving, communicatie en een aantal andere projecten..

Katinka had van jongs af aan al het verlangen om op missie te vertrekken.
Naar aanleiding van de recente oprichting van het “gepensioneerden”-programma door Fidesco, 
heeft dit project verder vorm aangenomen tijdens onze wandeltocht van drie maanden in het 
najaar van 2021 op de pelgrimsroute van Combloux naar Santiago de Compostella. Dit Fides-
co-programma biedt ons de mogelijkheid om ons te wijden aan de meest behoeftigen terwijl we 
tegelijkertijd er nog steeds zijn voor onze kinderen, kleinkinderen en families.



Fidesco werd in 1980 opgericht en is een katholieke niet-gouvernementele organisatie (NGO) 
die vrijwilligers werft en uitzendt naar ontwikkelingslanden in het zuidelijke halfrond. Zij maken 
er hun persoonlijke en professionele competenties beschikbaar voor de armen in humanitaire en 
ontwikkelingsprojecten en vandaag zijn ongeveer 250 vrijwilligers actief in 27 landen. Zij werken 
met de lokale bevolking ter plaatse en delen met hen hun professionele vaardigheden op terreinen 
als onderwijs, gezondheidszorg, engineering, project management, maatschappelijk werk, landbouw, 
of timmerwerk.

Alhoewel, als gepensioneerden, wij deze missie helemaal zelf financieren, willen wij jullie graag Alhoewel, als gepensioneerden, wij deze missie helemaal zelf financieren, willen wij jullie graag 
uitnodigen dit avontuur samen met ons te belevenuitnodigen dit avontuur samen met ons te beleven..
Indien u donateur wordt, ontvangt u onze missierapporten.

Dankzij uw steun, draagt u bij om alle Fidesco-missies te helpen en alle andere vrijwilligers die zich 
voor één of twee jaar inzetten in dienst van de armsten.
Slechts een klein gedeelte (20%) van het budget van Fidesco Frankrijk wordt gefinancierd door 
het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar, voor de overige 80%, is Fidesco geheel s Fidesco geheel 
afhankelijk van privé donateursafhankelijk van privé donateurs..
Wist u dat bijvoorbeeld de kosten voor een missie van een vrijwilliger in het «klassieke» Fides-
co-parcours (dus buiten het “gepensioneerden”-parcours), maar liefst  € 17.000,- bedragen?

Indien u Fidesco wenst te steunen, dan kunt u de pagina van onze missie op de site van Fidesco 
bezoeken:
Franse site: https://jesoutiens.fidesco.fr/peillon2022 
Nederlandse site: https://www.fidesco-international.org/nl/vol/katinka-en-bernard-peillon-mol/

Weet dat alle bijdragen helpen en dat uw steun onmisbaar is!

Wij rekenen ook heel in het bijzonder op jullie gebed en jullie vriendschappelijke steun om ons te 
vergezellen in dit avontuur.

https://jesoutiens.fidesco.fr/peillon2022
https://www.fidesco-international.org/nl/vol/katinka-en-bernard-peillon-mol/ 

