Jaarverslag 2018

Een jaar van verandering
Het jaarverslag over 2018 staat in het teken van verandering. Zoals vanouds is de bijdrage van
doopsgezind WereldWerk hoofdzakelijke gericht op blijvende verandering in gemeenschappen. We
werken daarbij samen met partnerorganisaties bij het uitvoeren van programma’s voor structurele
en duurzame ontwikkeling, humanitaire hulp en vredeswerk. Steeds staat ons daarbij voor ogen om
wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Het inspireert mij enorm als ik zie hoe gemeenten, onze donateurs, fondsen en stichtingen in
Nederland zich inzetten om samen met doopsgezind WereldWerk een verschil te maken door tijd,
aandacht of geld te delen. Vanwege onze goede contacten met Mennonite Central Committee bleek
opnieuw hoe belangrijk kerken zijn voor noodhulp wereldwijd. Ik ben geraakt wanneer ik hoor hoe
onze partners 'overzee' vertellen wat die gebeden en steun voor hen betekenen en hoe dat hen in
staat stelt onder zware omstandigheden hun werk te doen. Het zijn verhalen van hoop, van
verbondenheid, van het wereldwijde lichaam van Christus.
Verandering geldt ook de organisatiestructuur van doopsgezind WereldWerk zelf. De implementatie
van het beleidsplan is in gang gezet en de bestuursstructuur wordt daar op aangepast. We streven er
ook naar de komende jaren onze begroting op verantwoorde wijze in evenwicht te brengen met onze
uitgaven. De implicaties ervan voor de samenwerking met partners proberen we zo minimaal
mogelijk te houden.
Het samengaan met de Stichting Duurzame Ontwikkeling is een feit geworden: door aandacht te
vragen om als wereldburgers te kiezen voor een levensstijl die rekening houdt met de belangen van
arme gemeenschappen elders in de wereld, brengt het als Werkgroep het belangrijke thema van
duurzaamheid in, ter ondersteuning van de visie en het beleid van doopsgezind WereldWerk.
In 2019 zullen we de veranderingen die in 2018 in gang zijn gezet verder uitbouwen.
Volop een jaar in het teken van verandering. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij in samenwerking
met onze vele partners hebben bereikt. Met dank aan allen die zich voor doopsgezind WereldWerk
hebben ingezet, haar ruimhartig financieel hebben bedeeld of in gebed ondersteund
Jacob H Kikkert, voorzitter doopsgezind WereldWerk

Inleiding
Het afgelopen jaar is het jaar geweest van de comforters en de school‐kits. Op veel plaatsen in
Nederland zijn velen enthousiast bezig geweest met het maken van comforters of lappendekens en
school‐kits ten behoeve van Syrische vluchtelingen in vluchtelingenkampen. Deze dekens geven niet
alleen fysieke warmte. Mensen in vluchtelingenkampen putten hoop uit de gedachte dat ze er niet
alleen voor staan: elders in de wereld wordt aan hen wordt gedacht. Tijdens de MERK in Frankrijk
werd een container gevuld met deze hulpgoederen. Mede namens Mennonite Central Committee,
met wie we intensief samenwerkten, willen wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd hartelijk
bedanken.
Maar er is meer gebeurd!
2018 is het jaar geweest waarin een aantal processen in gang gezet in de hoop en de verwachting dat
doopsgezind WereldWerk ook in de toekomst een relevante bijdrage kan leveren aan een duurzame,
meer rechtvaardige en vreedzame wereld.
Zo is in 2018 het nieuwe beleidsplan in werking getreden. Nu is het zaak om de ideeën uit het
beleidsplan vorm te geven in de projecten. Dit is geen geringe taak en een proces waarin soms
pijnlijke beslissingen moeten worden genomen. Verder is doopsgezind WereldWerk in 2018
voortgegaan op de ingeslagen weg om inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen.
Tegelijkertijd moet er ook (financiële) ruimte zijn en blijven om (met partners) in te spelen op nood
waar dan ook ter wereld.
In 2017 kwam een einde aan het bestaan van IMO, Internationale Mennonitische Organisation.
Op datzelfde moment werd de hoop en het vertrouwen uitgesproken dat Europese doopsgezinde
hulpwerkorganisaties, waar mogelijk, zouden blijven samenwerken. Het afgelopen jaar heeft
bewezen dat die samenwerking alleen maar sterker is geworden.
Tot vorig jaar was Christian Peacemaker Teams Nederland (CPT‐NL) een onderdeel van doopsgezind
WereldWerk. Afgelopen jaar werd CPT‐NL een zelfstandige organisatie met een eigen bestuur,
waarvan ook een vertegenwoordiger van Wereldwerkdeel uitmaakt. Verder blijft CPT
vertegenwoordigt in het bestuur van Doopsgezind Wereldwerk. Het bestuur blijft het werk van CPT‐
NL een warm hart toedragen, ziet het werk van CPT als een belangrijke taak en zal het werk ook in de
toekomst blijven ondersteunen.
Tenslotte zijn er in een aantal bestuurswisselingen geweest. Jacob Kikkert is voorzitter geworden en
Margreet van der Werf is toegetreden tot het bestuur. Zij zal de portefeuille ‘Vrienden’ behartigen.
Ook In het komende jaar zullen een aantal nieuwe bestuursleden toetreden.
Doopsgezind Wereldwerk is voor haar werk, naast de inzet van de vrijwilligers, afhankelijk van de
financiële bijdragen van individuele gemeenteleden, van doopsgezinde gemeenten en van fondsen.
Met die bijdragen worden de vele projecten op het gebied van gezondheidszorg, educatie,
kinderwerk, vredeswerk, duurzaamheid en noodhulp in binnen –en buitenland mogelijk gemaakt.
Dit stemt ons dankbaar. Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken. Uw aandacht, financiële
ondersteuning en gebed betekenen veel voor ons en de partners met wie Wereldwerk samenwerkt.
Ook in 2019 hopen we weer op uw steun te mogen rekenen.
Op de volgende pagina’s vindt u nieuws uit de diverse projecten van doopsgezind WereldWerk.
Gerrit Jan Romeijn, secretaris.

Doopsgezind WereldWerk ‐ Comforters
Na een zending van comforters vanuit Europa in 2015 en 2017 is er heel hard gewerkt om weer
goederen mee te kunnen geven voor een zending vanaf de MERK in mei 2018 in Montbeliard (FR).
Voor deze zending werd gevraagd om comforters, 2000 schooltasjes en sokken. Op 2 dagen in
Januari zijn er in Almere (Inloophuis) en in Dopersduin landelijke “comforterdagen” gehouden,
waarop zo’n 20‐25 mensen per dag zijn afgekomen. Hier werd, voor zover nodig, nog een keer
instructie gegeven.
Verder zijn naar alle gemeentes via de gemeentepost
van de ADS brieven gegaan over het project. In
verschillende gemeentes werd samen gewerkt aan
comforters, soms werd door mensen individueel een
comforter gemaakt. Tasjes zijn ook in gemeentes en
door mensen thuis, individueel gemaakt. In totaal
kwamen we in Nederland op 2400 tasjes, 130 comforters
en vele paren sokken. Tegelijkertijd zijn er vele acties en
collectes groot en klein gehouden om bij te dragen aan
de verzendkosten van de goederen naar Syrië en voor de
inhoud van de schooltasjes.
Er is €14.761,01 bij elkaar gebracht. In april is alles
geïnventariseerd wat mee zou kunnen naar Frankrijk, in
mei is geregeld dat alle goederen bij mensen terecht
kwamen die deze met auto’s mee konden nemen naar
de MERK. Op deze manier zijn er geen kosten voor het
vervoer geweest naar Frankrijk. Veel mensen hebben
meegedaan tijdens de MERK met het verpakken van de
hulpgoederen, uit alle Europese landen bijeengebracht.
Zelf hebben wij ook mee geholpen met de workshops
waarbij weer instructie werd gegeven over het maken
van comforters. Zo konden weer nieuwe mensen leren
en meewerken.
Tijdens deze workshops werd al gepraat of Lesbos ook een goede
bestemming zou kunnen zijn voor de comforters. Maria Friessen (Europees
coördinator) kwam hier bij ons op terug in januari 2019 en na snel digitaal
overleg kon het dat in Februari 2019 250 comforters en 250 fleecedekens
op transport gingen naar Lesbos. In Nederland waren er inmiddels alweer
zo’n 60 klaar! De rest kwam uit Duitsland en Zwitserland, de fleecedekens
uit Frankrijk. Een aantal gemeentes gaat gewoon stug door met het maken
van comforters. Plannen voor een volgende zending worden al gemaakt
door MCC‐Europe. Mocht er ook weer een vraag om tasjes komen, dan
zullen we dit ook weer oppakken. Af en toe gaan wij ook naar een
gemeente toe om uitleg en instructie te geven.
Marjan Huisman en Jeannette Stenvers

Doopsgezind WereldWerk ‐ Projecten in Latijns‐Amerika
Ongeveer twintig jaar geleden begon IVG (Internationale Vredesgemeente) met de opdracht te
bouwen aan gelijkwaardige en wederzijds stimulerende contacten met vooral doopsgezind Midden
Amerika ‐ de vrede dienende! Er zijn bezoeken over en weer en er wordt ook geld overgemaakt naar
onze moedige vrienden overzee. Dit is wat er vooral gebeurde in 2018.

MAMA/ACEM*
Wij hebben een kleine bijdrage kunnen leveren in enkele
sloppenwijken van San Pedro Sula, Honduras. Deze stad
wordt gerekend als één van de meest gewelddadige van
de wereld. Zorg en inzet van ACEM is navenant. O.a.
jeugdbendes beheersen en verdelen de wijk met dreiging
en doodslag. Een kleine vaste staf en vooral ter plekke
een gemotiveerde doopsgezinde gemeente zet vooral in
op ondersteuning van jonge kinderen in hun
'schooltraject', en daardoor op verbinding met en tussen
ouders en gezinnen, dwars door de geweldsgrenzen
heen. Kleine bijdrage, grote inzet en langdurige impact.
* MAMA: Mujeres Amigas Millas Aparte
* ACEM: Acción Christiana de Educación Menonita, een
doopsgezinde actie voor opleiding en training

PP&J*
De stad La Ceiba in Honduras is een stad vol van geweld, waar de autoriteiten heersen met
betrekkelijke onmacht en willekeur. In deze stad wordt door doopsgezind Wereldwerk het werk van
PP&J ondersteund, een organisatie die zich al jaren inzet
om uitzicht te bieden in het leven van vooral jonge
mensen die al of niet terecht vast zitten. Dat wordt
gedaan door zg. ‘restorative justice’, waarin werkelijke
daders van misdrijven worden verbonden met werkelijke
slachtoffers en de buurten waarin het geweld gepleegd
werd. Recentelijk is daar bij gekomen een traject van
begeleiding van mensen die zonder concrete aanklacht al
dan niet terecht gevangen zitten, fysiek achter tralies en
mentaal in vastgelopen of zelfs totaal onverschillige
bureaucratie. Ook hier een kleine bijdrage, grote inzet en
langdurige impact.
* PP&J = Proyecto Paz y Justicia, voert projecten uit in en met
gevangenen in buurten met allerlei geweld

Gemeenschapshuis IEMH*
Er is een kleine bijdrage geleverd aan de renovatie van de ontmoetingsruimte van de Hondurese
Doopsgezinden. Vooral het dak was aan vernieuwing toe. Te denken aan ‘een Dopers Duin’ dat
vooral wordt gebruikt om mensen bij elkaar te brengen die buiten hun dagelijkse sloppenwijken geen
plek hebben om te ontspannen, te verbinden en te dromen.
* IEMH = Iglesia Evangelica Menonita de Honduras, de doopsgezinde broederschap in Honduras

Semilla/CAMCA*
Semilla is het doopsgezind seminarie van Midden‐Amerika. Dit seminarie heeft goede contacten door
geheel Latijns‐ en Noord‐Amerika. Er wordt in Semilla hard gewerkt aan de versterking van het
curriculum. Doopsgezind Wereldwerk/IVG heeft met een kleine bijdrage deze operatie ondersteund.
* Semilla betekent ‘zaad’ en staat tevens voor Seminario Menonita Latino America.
* CAMCA = Conferencia Anabautista Menonita de Centro America, een soort MERK voor Midden‐Amerika.

Wayana*
IVG is nauw betrokken geraakt op grove milieuverstoring en mensenrechtenkwesties in de regio.
Dat verbindt ons met uiteenlopende kringen van verzoeningswerk.
Te noemen zijn:
‐ deelname in het oecumenisch inheems pastoraat van Latijns Amerika en hun verbinding met
de Europese Vredestraditie.
‐ deelname in de vredeslobby tussen vooral de Verenigde Naties en de Roomse kerk
aangaande systematische achterstelling van inheemse volkeren met o.a. Quakers, Brethren,
Mennonites.
‐ deelname in een Europese oecumenische vredesbeweging die zich o.a. in Münster inzette
voor verzoening rondom 1535.
Wayana zou niet mogelijk zijn zonder de kritische
reflectie en aanmoediging van onze zusters en broeders
overzee. IVG / WayanaCall past geheel in het grotere
programma ‘Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede’
van de Wereldraad van Kerken. Over 2 jaar (2021),
hopen wij DV onze ervaring in te brengen in de
assemblee die dan in Karlsruhe wordt gevierd.
*Wayana is de naam van een inheems volk in de grens van
Suriname, Frans Guinee en Brazilië.

De bronnen van waaruit wij hebben kunnen werken
zijn vooral de landelijke ADS collecten, bijdragen uit
fondsen, Doopsgezinde Zending, bijdragen van vooral
doopsgezind Aalsmeer, Almere en Friesland.
Bovenop die financiële middelen is het vooral de inzet van onze stuurgroep, de royale gastvrijheid en
solidariteit overzee en daartussen de wezenlijke betrokkenheid van een intieme en oecumenische
kring van broeders en zusters die 'leven' brengt in IVG‐Wayana.
Rondom het komende Vredesfestival, Elspeet juni 2019, verwachten we verschillende bezoekers van
overzee die graag delen van hun tijd, inzicht en vragen ‐ de vrede dienende!
Nadere info: jacobschiere@aqn.nl, 0651076960
In 2018 werden bovenstaande projecten gesteund door DGWW:
Internationale Vredesgemeente
€ 10.000
Wayana Call
€ 1.550

Doopsgezind WereldWerk ‐ Projecten in het Midden‐Oosten
Werkgroep Midden Oosten
De werkgroep (Lynn Kaplanian, Yvonne van der Vijver, Els du Rieu, Pieter Kat) werkt vanuit
betrokkenheid bij de crisissituatie in het Midden Oosten, geleid door het beleidsplan van doopsgezind
WereldWerk t.a.v. vrede, gerechtigheid en solidariteit. Persoonlijke presentaties betrekken dg
gemeenten en anderen bij het bewust worden van de impact van 70 jaar bezetting.
De werkgroep heeft samen met het bestuur van doopsgezind WereldWerk in 2018 besproken hoe de
resolutie van de Mennonite Church USA in 2017 “Seeking Peace in Israël en Palestine” in doopsgezind
Nederland onder de aandacht kan worden gebracht. Daarnaast is de werkgroep betrokken bij 2
projecten in de regio.

Project Musicians without Borders 2018 ‐ Palestine Community Music
De kracht van de muziek wordt gebruikt om gemeenschappen te verbinden en wonden van geweld
te helen met behulp van een scala aan programma’s over de hele West Bank.
Musicians without Borders verzorgt programma’s op
scholen en in vluchtelingenkampen onder de namen
‘Musical Playground’en Music as Therapy’. Zo zijn er
muziekworkshops voor kinderen, ook voor kinderen
met een beperking.
Er worden groepslessen verzorgd voor kinderen op
het gebied van orkest, koor en dans. Verder zijn er
regelmatig workshops waarin in totaal door bijna
4000 kinderen is deelgenomen. Daarnaast zijn er
muzieklessen voor kinderen op kleuterscholen.
Een belangrijk aspect is de training op het gebied
van muziek en non‐violence leiderschap. Aan deze
training werd deelgenomen door o.a. 15
maatschappelijk werkers en cursusleiders
geweldloze communicatie. Verder volgden in 2018
6 personen de cursus ‘Music as Therapy’.
Door het trainen van lokale workshopleiders wordt
geïnvesteerd in de gemeenschap en in sociale
duurzaamheid.
In 2018 is een verdere stap gezet naar een
professionele ondersteuning door Music as Therapy International uit Londen. Hierbij is vooral
aandacht voor de therapeutische mogelijkheden van muziek bij kinderen die elke dag te maken
hebben met traumatische gebeurtenissen.
In 2018 ondersteunde doopsgezind WereldWerk het werk met een bijdrage van € 5.000

Jaarverslag 2018 Tent of Nations
Tent of Nations is een ecologische boerderij in
Bethlehem, Palestina, die al meer dan 100 jaar bestaat.
Op deze boerderij staat educatie centraal onder het
motto: ‘Wij weigeren vijanden te zijn’.
Elk jaar organiseert de Palestijns‐christelijke familie
Nassar samen met het bestuur van de Vrienden van de
Tent of Nations een zomerkamp voor kinderen uit de
vluchtelingenkampen met een christelijke en een moslim
achtergrond. Dat doen ze al vanaf 2001. Er komen ook
kinderen uit de vluchtelingenkampen waar Musicians
without Borders actief is.
De zomerkampen geven de kinderen allereerst ontspanning. Verder is er aandacht voor geweldloos
samenleven, voor duurzaamheid en voor respect voor mens, dier en natuur. In 2018 hebben weer 60
kinderen deelgenomen aan de zomerkampen. Dit project kreeg ook meer bekendheid door het
organiseren van reizen naar deze regio
De Midden‐Oosten werkgroep probeert bekendheid te
geven aan dit project. Dat wordt gedaan door
publicaties in Doopsgezind.nl met onder meer de
verhalen van de vrijwilligers bij de zomerkampen.
Verder worden doopsgezinde gemeenten gestimuleerd
om het project te financieel te steunen. In het kader
daarvan is aan diverse gemeenten een bezoek
gebracht.
Aan de programma’s wordt meegewerkt door veel
vrijwilligers, waaronder veel jongeren. Het afgelopen
jaar is gebleken dat de boerderij steeds meer
ingesloten raakt door illegale nederzettingen.
In 2018 hebben diverse gemeenten en particulieren dit project ondersteund. doopsgezind
WereldWerk ondersteunde in 2018 het werk van Tent of Nations met een bedrag van € 1.350.
Verder konden in 2018 door verdere sponsoring 60 kinderen aan de zomerkampen deelnemen.
Pieter Kat – Midden Oosten werkgroep

Doopsgezind Wereldwerk ‐ Projecten in Afrika
Tanzania
Mara‐werkgroep
De projecten in Tanzania vallen onder de verantwoordelijkheid van de Mara‐werkgroep van
doopsgezind WereldWerk. In 2018 is deze werkgroep uitgebreid met twee nieuwe leden, t.w.: Leo
Bakker en Jolande Amorison uit Aalsmeer.
De werkgroep ondersteunt het werk van het Bethsaida ziekenhuis bij onder andere de nieuwbouw
en de versterking van het fysiotherapie‐team. Met de opbrengst van de actie Running for Walking
zijn een aantal kinderen met een operatie (weer) in staat gesteld om te lopen. Tenslotte wordt een
aantal kinderen in de regio ondersteund via het Adoptieprogramma.
Verder is t.b.v. Bethsaida in 2018 de Stichting Vrienden van Bethsaida opgericht. Deze Stichting richt
zich met name op fondsenwerving voor Bethsaida.

Bethsaida Centre for Health and Development (CHD)
Deze non‐profit organisatie wordt gedurende een groot aantal jaren ondersteund door doopsgezind
WereldWerk. De organisatie beheert onder andere het Bethsaida Health Centre, het regionale
ziekenhuis in Musoma. Niet iedereen is echter in staat om het ziekenhuis te bezoeken.
Daarom beheert de organisatie een zgn. Home Care
Facility, waarmee ook thuis hulp kan worden geboden.
Voor het bezoeken van mensen thuis levert doopsgezind
WereldWerk een bijdrage in de aanschaf en het
onderhoud van een terreinwagen.
Het ziekenhuis levert naast de gebruikelijke medische
zorg ook een aantal andere voorzieningen, zoals
bevolkingsonderzoeken, palliatieve zorg en
pijnbestrijding, voorlichting op het gebied van voeding,
preventieve zorg en hulpmiddelen voor gehandicapte
patiënten.
Klik hier voor meer informatie over het werk van
Bethsaida. In 2018 werden diverse projecten door
doopsgezind WereldWerk gesteund met een bedrag van
€ gegevens nog niet beschikbaar

Nieuwbouw ziekenhuis
Er is al een flink begin gemaakt met de nieuwbouw bij
Bethsaida t.b.v. afdeling moeder‐en kindzorg. Het
ziekenhuis kon echter alleen een bouwvergunning
krijgen mits er naast deze afdeling ook een afdeling
verloskunde zou worden gebouwd. Eén en ander heeft er
toe geleid, dat het project zo’n € 13.000 duurder wordt.

KMT* Technische School
Doopsgezind WereldWerk ondersteunt het werk van de technische school van de broeders en
zusters in Tanzania. Met dit geld is men in staat om de bouw van nieuwe schoolgebouwen af te
ronden. De school bloeit op dit moment: er zijn nu voor alle vakken leraren en de school heeft een
zeer betrokken schoolhoofd.
De school verzorgt momenteel 2‐jarige praktijkgerichte cursussen op het Vocational Training Centre
(VTC). De richtingen zijn o.a. metaalbewerking, houtbewerking, installatietechniek en een
secretariële richting. Aan het einde van het tweede jaar volgt een landelijk examen.
De schoolleiding worstelt daarnaast met het probleem van
schooluitval. In het tweede deel van het eerste schooljaar
haakt de helft van de leerlingen af door problemen met het
schoolgeld.
Er wordt gedacht aan het oprichten van een fonds waarmee
deze groep kan worden geholpen.
Met vertegenwoordigers van de doopsgezinde
broederschap in Tanzania is afgesproken dat zij deze
problemen met de ouders gaan bespreken. In dat overleg
wil men nagaan wat de ouders kunnen betekenen en wat
de kerk kan bijdragen. Tot slot is er op de school een groot
tekort aan leerboeken en vooral aan materialen voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten.

KMT* Aidswezen
Het Mara‐District in Tanzania ligt tegen de grens met Kenia. Het aantal HIV‐besmettingen neemt
landelijk gezien af. Daarentegen neemt het aantal HIV‐besmettingen in dit gedeelte van Tanzania
nog steeds toe. Deze toename wordt toegeschreven aan het grensverkeer met Kenia:
vrachtwagenchauffeurs maken aan de grens gebruik van prostituees en daarbij is de kans groot dat
ze een besmetting oplopen. Verder zijn vissers uit dit gebied vaak lang van huis. Zij zoeken andere
vrouwen op en hebben onveilige/onbeschermde seks. Hierdoor is, net als bij de
vrachtwagenchauffeurs, de besmettingskans met HIV groot. Het gevolg is dat veel ouders vroeg
overlijden aan de gevolgen van AIDS en veel wezen blijven achter.
De doopsgezinde kerk in deze streek bekommert zich al jaren om het lot van deze weeskinderen in
hun kerk. Deze kinderen vinden meestal wel onderdak binnen het grotere familieverband (extended
family), maar het ontbreekt hen de familie aan het extra geld om de kinderen naar school te laten
gaan. Met steun van doopsgezind Wereldwerk werd een grote groep kinderen in staat gesteld om
naar school te gaan.
In 2018 werden met dit programma 189 kinderen ondersteund.
* KMT = Kanisa La Mennonite Tanzania ‐ klik hier voor meer informatie over KMT.

Akelo Kinderdagverblijf.
Deze zelfstandige NGO is enkele jaren geleden gestart en
was van meet af aan een succes.
De meeste kinderen komen van ouders die een baan
hebben in het ziekenhuis of elders in de buurt.
Akelo wordt gerund door oud‐bisschop Nyagwegwe.
Daarnaast is er één kleuterjuf, twee vrijwillige
medewerkers en ondersteunend personeel. Het
kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen vanaf 3
maanden tot het moment dat de kinderen naar school
gaan. Het zijn veelal kinderen van werkende moeders

en grootmoeders. Momenteel zijn er ongeveer 35 kinderen.
De Mara‐werkgroep werft zelf veel fondsen, maar DGWW garandeert een bepaald bedrag.
In 2018 was dit:
KMT Technische School
€ 10.800
KMT Aidswezen
€ 10.000
Akelo Kinderdagverblijf
€ 3.300

Zappe Kindergarten.
Zappe is het afgelopen jaar met grote problemen geconfronteerd, die ertoe hebben geleid dat men
heeft besloten om de activiteiten te beëindigen. Er zijn een aantal redenen. Enerzijds voldoen de
gebouwen niet meer aan de gestelde eisen. Een verbouwing is dringend nodig, waar echter geen
financiële middelen zijn. Aan de andere kant loopt het aantal kinderen dat gebruikt maakt van de
kindergarten gestaag terug. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de overheid een aantal crèches
heeft geopend die gratis zijn. Kortom er moeten grote uitgaven worden gedaan bij teruglopende
inkomsten. Die constatering heeft geleid tot het besluit om de kindergarten te sluiten.
Els de Quant – Mara werkgroep

Doopsgezind WereldWerk ‐ Christian Peacemaker Teams
In de zomer van 2018 is Christian Peacemaker Teams ‐ Nederland een zelfstandige stichting
geworden. Er heeft veel organisatietijd gezeten in het voor elkaar krijgen hiervan en het regelen van
de praktische gevolgen. Dit loopt door in 2019, waarin we ook kijken welke lastige situatie
vlotgetrokken kunnen worden door het bestaan van een rechtspersoonlijkheid in Europa. De
coördinator (Irene van Setten) is vanaf maart een tijd afwezig geweest wegens zwangerschapsverlof,
gedurende welke tijd haar taken werden waargenomen door Rinske Phaff.
De focus voor 2018 lag op het vergroten van het bereik van de stichting. Met dit doel is in januari een
nieuwe website gelanceerd (www.cpt‐nl.org) die aansluit bij de internationaal gehanteerde
beeldmerken van CPT en gemakkelijk aan te vullen is wanneer er nieuws te delen is. Ook heeft CPT
de aansluiting gezocht bij het Vredesnieuws‐netwerk, om op die wijze een breder bereik te
genereren. Om op een visueel aantrekkelijke manier in een introductie op het werk van CPT in
binnen‐en buitenland te kunnen voorzien,
is opdracht gegeven aan Els Edes om een
video te produceren. Deze is in de zomer
van 2018 gepubliceerd.
Ten slotte hebben wij in 2018 een nieuwe
CPT’er in ons midden welkom mogen
heten. Daan Savert volgde in juli en
augustus de intensieve training in
Jordanië en rondde deze met goed gevolg
af. Een kleine maand later werd hij tijdens
het vredessymposium te Zwolle gehuldigd
als vredesheld.

Irene van Setten
Coördinator Christian Peacemaker Teams – Nederland

Doopsgezind WereldWerk ‐ Adoptieprogramma
‘Geef een kind een kans’.
Na ruim 40 jaar deel te hebben uitgemaakt van de Internationale Mennonitische Organisation (IMO)
was 2018 het eerste jaar dat het adoptieproject zelfstandig werkte. Toen de IMO eind 2017 ophield
te bestaan, is het project opgedeeld in een Duits – Zwitsersdeel en een Nederlands deel. Dit
Nederlandse deel valt nu onder de verantwoording van Doopsgezind Wereldwerk.
Het adoptieprogramma wordt gedragen door een groot aantal vaste sponsoren, individueel of als
kring of gemeente. Zij hebben hun steun voor een langere tijd toegezegd om zo kinderen een kans op
een betere toekomst bieden.
Nu doopsgezind WereldWerk alleen
verantwoordelijk voor het project, zijn er ook een
aantal wijzigingen doorgevoerd met als doel de
administratie eenvoudiger en doelmatiger te
maken. Tot nu toe moesten de kinderen in
Brazilië, Paraguay, Argentinië, Tanzania, en via
MCC in India, Indonesië, Bangladesh, Bolivia elk
jaar één of twee brieven schrijven om de
sponsoren te laten weten hoe het hen ging.
Mennonite Central Committee besloot al eerder
om juist scholen en dagverblijven te sponsoren i.p.v. steun aan individuele kinderen. Het
Adoptieprogramma zal deze aanpak ook gaan volgen. In de overgangsfase zullen voorlopig wel
individuele kinderen worden gesteund, maar de kinderen zullen zelf geen brieven meer schrijven,
iets wat voor de kleine kinderen sowieso niet mogelijk was. De kinderdagverblijven en de scholen
zullen voorlopig de verslagen schrijven, met daarbij aandacht voor ieder individueel kind. Uiteindelijk
zal er een situatie bestaan waarin scholen en/of kinderdagverblijven worden ondersteund i.p.v.
individuele kinderen. Hierdoor is het nu dus ook mogelijk om kinderen ook voor een ander bedrag
dan de vaste € 200 te steunen.
Alleen in Tanzania zal voorlopig nog een aantal kinderen individueel
worden gesteund, omdat deze kinderen op verschillende scholen
zitten. De steun in de bovengenoemde landen valt onder de
verantwoordelijkheid van lokale doopsgezinde organisaties of
gemeentes.
De aantal sponsoren is de afgelopen jaren net als vele doopsgezinde
gemeenten steeds kleiner geworden. Gelukkig kon de steun aan de
huidige groep kinderen worden voortgezet, omdat twee groepen in
Paraquay geen financiële hulp meer nodig hebben. In 2019 wordt
een gelijk aantal kinderen gesteund. Er worden echter nog wel
nieuwe sponsoren gezocht, waarbij zeker ook buiten doperse kring
wordt gekeken. Er wordt hierbij o.a. gedacht aan scholen die een
andere school willen steunen.
In 2018 was doopsgezind WereldWerk nu verantwoordelijk voor het voorzetten van 159 adoptie
plaatsen voor 170 kinderen voor een bedrag van in totaal € 31.800.
Sjoukje Wethmar, coördinatie adoptieprogramma doopsgezind WereldWerk.

Doopsgezind WereldWerk ‐ Anne Zernikefund
Het Anne Zernike Fund heeft tot doel de positie van vrouwelijke doopsgezinde theologen en pastores
overal ter wereld te verbeteren en te bestendigen door, indien nodig, een beperkte aanvullende
studiefinanciering te geven. Verder beoogt het fonds gemeentes waar ook ter wereld die voor het
eerst een vrouwelijke pastor in dienst nemen te belonen met een ‘award’.
Na een jaar van overleg is het Anne Zernike Fund van het begin van haar bestaan in 2011 als
werkgroep ondergebracht onder de koepel Doopsgezind Wereldwerk. Het bestuur is onafhankelijk
en zorgt voor eigen financiële middelen. Het bestuur is afgevaardigd in het Algemeen bestuur van
doopsgezind Wereldwerk door Antje van Dijk.
In november 2015 is Christien Duhoux uit het bestuur teruggetreden en in januari 2016 verliet Iris
van der Tuin eveneens het bestuur. Sindsdien wordt het bestuur gevormd door Liesbeth Geijlvoet,
voorzitter, Coot Winkler Prins, secretariaat en Antje van Dijk, penningmeester.
In 2018 heeft het bestuur 2x vergaderd. Er is 1 aanvraag behandeld, welke buiten de doelstelling van
het Fund bleek te vallen.
Verder zijn geen toelagen of een Award toegekend. Slechts declaraties van reiskosten zijn verwerkt.
Het AZF is op de MERK 2018 aanwezig geweest in de stand van Doopsgezind WereldWerk met
folders in het Frans, Duits, Engels en Spaans en het door haar in 2015 uitgegeven boekje It´s no
problem/No es un problema.
Het bestuur beraadt zich op een actieve voortzetting van het Fund, waar in 2019 een beslissing over
zal worden genomen.
Het bestuur Anne Zernike Fund kent geen rooster van aftreden.
Het logo van het Anne Zernike Fund drukt verbinding uit. Het is zowel verbinding tussen vrouwen
door de vijf vrouwentekens met naar elkaar uitgestrekte armen als de verbinding tussen de
werelddelen die door de vijf cirkeltjes wordt verbeeld.

Antje van Dijk – Anne Zernike Fund

Doopsgezind WereldWerk ‐ Werkgroep Duurzame
Ontwikkeling
De Werkgroep Duurzame Ontwikkeling (WDO) maakt sinds kort formeel deel uit van doopsgezind
Wereldwerk. Deze werkgroep is voortgekomen uit de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling. Er is nog
geen verslag over de activiteiten, maar we kunnen u als lezer alleen deelgenoot maken van de
plannen van deze nieuwe werkgroep binnen doopsgezind WereldWerk. Volgend jaar volgt een eerste
jaarverslag.
Begin 2019 heeft de werkgroep enkele
gemeenten en particulieren uitgenodigd om
samen na te denken over duurzaamheid.
Enerzijds werd deze bijeenkomst een
‘brainstormbijeenkomst’ genoemd, maar
tegelijkertijd ging het ook om de onderlinge
kennismaking.
Daarom kwamen op vrijdag 15 maart 2019
tien geïnteresseerden bijeen in het
Inloophuis De Ruimte in Almere. Na een
eenvoudige maaltijd en een korte
introductie/kennismaking is onder leiding
van Charlie Philippo van gedachten
gewisseld. Vervolgens is men enthousiast met de pen aan de slag gegaan op grote vellen papier. Dit
gebeurde in drie korte rondes van ca. 10 minuten. In iedere ronde stond een andere vraag centraal.
In de eerste ronde is nagedacht over de vraag
‘Wat is de duurzame toekomst voor doopsgezind Nederland over 10 jaar?’
In de tweede ronde stond de volgende vraag centraal:
‘Wat hebben we al gedaan/wat doen we al in de gemeenten of particulier?’
De derde vraag was dan de meest interessante, namelijk
‘Hoe komen we er?’
Of zoals iemand van de aanwezigen het noemde: ‘Het groene gat’.
Er kwamen verschillende antwoorden op alle drie vragen (dit zal later in een verslag nog verwerkt
worden en ook op de website te vinden zullen zijn. Aan het einde hebben enkele aanwezigen
aangegeven om op de hoogte te willen blijven en anderen willen verder meedenken en meedoen.
Kortom: de toekomst nu is begonnen en er wordt hier meer werk van gemaakt!
Wordt vervolgd…
Waldemar Epp & Charlie Philippo – Werkgroep Duurzame Ontwikkeling (WDO)

Andere projecten of activiteiten van doopsgezind
WereldWerk.
Er zijn nog een aantal andere projecten waarin in een volgend jaarverslag hopelijk dieper zal worden
ingegaan.
Met bijdragen van het Scholarship Fund wordt een aantal theologie‐studenten in staat gesteld om de
studie te volgen en af te ronden. Via doopsgezind WereldWerk werd in 2018 dit werk gesteund met
een bedrag van ruim € 17.000
Sinds een aantal jaren moedigt doopsgezind WereldWerk doopsgezinde gemeente aan om zelf een
actie te starten t.b.v. een project. De opbrengst kan vervolgens door doopsgezind WereldWerk
worden verdubbeld. In 2018 konden daarmee een aantal projecten extra worden ondersteund.
De Actie Pinkstergroet wordt door velen in de doopsgezinde broederschap enorm gewaardeerd.
De verzorging van deze actie is altijd in handen van een doopsgezinde gemeente. In 2018 was deze
actie in goede handen bij de doopsgezinde gemeente in Dordrecht. We zijn deze gemeente veel dank
verschuldigd.

Samenwerkingsverbanden.
Doopsgezind WereldWerk werkte in 2018 o.a. samen met de volgende organisaties:


Church and Peace: een oecumenische samenwerkingsverband van een aantal traditionele
vredeskerken.



IFOR: een interreligieuze en internationale vredesorganisatie die in 1914 werd opgericht.



Eirene: een organisatie die zich op geweldloze en praktische wijze inzet voor een vreedzame
samenleving.



MCC, Mennonite Central Committee, de hulpwerkorganisatie van doopsgezinden in Noord‐Amerika
die zich naast hulpwerk en ontwikkeling richt op vrede en gerechtigheid.

Doopsgezind WereldWerk
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Amersfoortweg 11, 1324PE Almere
website:
www.dgwereldwerk.nl
email:
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bankrekening: NL27 TRIO 078 688 0333 t.n.v. doopsgezind WereldWerk te Deventer

