Jaarverslag 2019

De afbeelding op het voorblad is een combinatie van de twee manieren waarop Doopsgezind WereldWerk zich
internationaal heeft gepresenteerd. De eerste drie groene regels tekst zijn in 2018 gebruikt voor de MERK, een
conferentie van doopsgezinden in Europa. De laatste blauwe zin is in juni 2019 aan dit ontwerp toegevoegd
t.b.v. een workshop ‘Playing for Peace’ tijdens de Global Mennonite Peacebuilding Conference and Festival in
Mennorode.

Voorwoord
Het jaarverslag over 2019 laat mogelijkheden zien voor inzet voor een betere wereld. In het verslag
kunt u lezen aan welke activiteiten en projecten de werkgroepen hebben gewerkt en/of hebben
ondersteund en waar Doopsgezind WereldWerk (DGWW) aan heeft kunnen bijdragen.
De veranderingen die al in 2018 in gang gezet zijn, werden in 2019 verder uitgebouwd. Een niet
ingeplande verandering op bestuurlijk niveau was dat de voorzitter in juni 2019 vertrok naar het
buitenland en ik de nieuwe voorzitter werd. Ik vind het een bijzondere uitdaging en eer om deze taak
op mij te mogen nemen. Met veel plezier was ik in de voorafgaande periode als theologisch adviseur
betrokken bij de samenvoeging van DGWW en Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling (SDO). Ik streef
ernaar samen met het bestuur en de werkgroepen de mogelijkheden die er zijn te gebruiken om de
continuïteit van de activiteiten en projecten te waarborgen.
De drie aandachtsvelden van Vrede, Solidariteit en Duurzaamheid zijn ook in 2019 een rol blijven
spelen binnen het bestuur en de werkgroepen en zo werd ook naar de projecten gekeken.
We vergeten niet de taak die we in de wereld hebben. We zoeken naar verbindingen met mensen in
verschillende landen en zijn aangewezen op netwerken. Dit begint al bij de gemeenten in ons land en
gaat over de grenzen heen. Zo is ook de samenwerking met andere organisaties in het buitenland
van belang. En hierbij zijn de verbindingen met Mennonite Central Committee en de hulpwerk‐
organisaties uit Europa blijvend waardevol gebleken.
We werken er aan om op verantwoorde wijze het evenwicht in de uitgaven te brengen en houden
ons daarbij aan de ingeslagen koers. Ook streven we ernaar om de impact hiervan op onze projecten
en onze verplichtingen tegenover onze partners tot een minimum te beperken.
Wij zijn dankbaar voor alle steun uit de gemeenten en van particulieren die Doopsgezind
WereldWerk een warm hart toedragen en zich voor ons en ons werk inzetten. Mensen die ons
uiteraard ons financieel ruimhartig bedelen, maar ook op andere wijze steunen. Vooral zijn wij
dankbaar voor alle gebeden die ons dragen.
Waldemar Epp, voorzitter Doopsgezind WereldWerk

Inleiding
Het afgelopen jaar lijkt in veel opzichten op het jaar daarvoor: veel acties die in 2018 van start zijn
gegaan, zijn in 2019 voortgezet. In dit jaarverslag vindt u daarvan een weergave.
Een en ander betekent niet dat er niet veel is gebeurd. Er is juist heel veel gebeurd!
Door allerlei groepen in doopsgezind Nederland zijn opnieuw comforters gemaakt. Deze zijn begin
2019 vervolgens naar het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos gestuurd, waar het
op dat moment zeer koud was.
Het voorzitterschap is het afgelopen jaar overgegaan van Jacob Kikkert naar Waldemar Epp. Jacob is
maar kort voorzitter geweest van Doopgezind Wereldwerk en het afgelopen jaar is Jacob voorganger
geworden van de Protestantse Gemeente op Curaçao. Helaas is dit moeilijk te combineren met het
voorzitterschap van Doopsgezind WereldWerk.
Verder is in 2019 een ‘kind van Doopsgezind WereldWerk’ uitgevlogen: de werkgroep CPT is op eigen
benen gaan staan en gaat nu verder als een zelfstandige stichting. Doopsgezind WereldWerk draagt
ook het werk van deze nieuwe ‘Stichting Christian Peacemaker Teams‐Nederland’ een warm hart toe
en blijft het werk daarom financieel steunen.
De Vrienden van de Doopsgezinde Vredesgroep (DVG) en daarmee de bewaking van het
‘vredeserfgoed’ van Doopsgezind WereldWerk waren de afgelopen jaren enigszins in de vergetelheid
geraakt. In het afgelopen jaar zijn de Vrienden opgestaan. U vindt hierover meer in dit jaarverslag.
Doopsgezind WereldWerk heeft zich op verschillende manieren gemanifesteerd op het Tweede
Global Mennonite Peacebuilding Conference and Festival, dat eind juni in Mennorode plaatsvond.
U vindt daarover op verschillende momenten in dit jaarverslag een verantwoording. De
uitwisselingen tijdens de bijeenkomsten waren heel waardevol.
Desondanks blijft de vraag hoe dit allemaal kan ‘landen’ in de doopsgezinde gemeenten in den lande.
Dat is zeker een uitdaging voor de komende jaren. Dit is geen geringe klus, maar het comforter‐
project bewijst dat het mogelijk is! Misschien wordt met dit project wel bewezen dat de verandering
het beste van onderop kan komen.
Ik wens U veel leesplezier!
Als er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit verslag, aarzel dan niet om contact op te
nemen met secretariaat@dgwereldwerk.nl
Gerrit Jan Romeijn, secretaris Doopsgezind WereldWerk.

Doopsgezind WereldWerk ‐ Comforters
Een comforter is een deken met een hartslag! Een comforter kan troost geven, herinneringen oproepen of hoop
geven voor de toekomst. Het woord 'comforter' komt uit Noord‐Amerika. Sinds 2014 worden in Nederland
comforters gemaakt en men staat daarmee in een lange traditie. Vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn
comforters vanuit Noord‐Amerika naar Nederland gekomen. Toentertijd bevonden zich hier ook vluchtelingen,
mensen die helemaal niets bezaten en behoefte hadden aan een deken die zowel letterlijk als figuurlijk warmte
gaf.
Een comforter is een lappendekken en bestaat uit
3 lagen: een top (de bovenlaag), een vulling (de
tussenlaag) en een onderlaag. Deze lagen worden met
katoenen garen aan elkaar geregen, waarna met de
uiteinden een platte knoop wordt gemaakt.
Vandaag de dag worden comforters naar mensen
verstuurd die zich in rampgebieden bevinden of zijn
gevlucht voor oorlog. Vanaf 2015 zijn vanuit Europa
comforters naar het Midden‐Oosten en het Griekse
eiland Lesbos verstuurd. In oktober 2020 zal een
zending hulpgoederen met o.a. comforters naar
Jordanië gaan.
Naast aan comforters wordt in groepen ook gewerkt aan zogenaamde 'kits'. Dit zijn stoffen tassen in A4
formaat. Deze tassen worden gevuld met schoolspullen, toiletartikelen of naaimiddelen. Deze spullen zijn zeer
welkom, want bij vluchtelingen is er veel behoefte aan. Zowel voor tassen als voor comforters geldt, dat de
ontvangers als het ware voelen dat ze iets ontvangen dat met liefde is gemaakt en voelen dat er aan hen wordt
gedacht. Dat geeft hen hoop voor de toekomst.

Wat is er in 2019 allemaal gebeurd?
2019 is een druk jaar geweest met veel verschillende werkzaamheden.
Onderstaand zijn deze samengevat.
De werkgroep, bestaande uit Marjan Huisman en Jeannette Stenvers, was aanwezig in diverse
doopsgezinde gemeenten om bestaande groepen te helpen met het maken van comforters. Zo was
men twee keer aanwezig in Den Ilp/Landsmeer, waarbij in één van de bijeenkomsten ook de
regionale en lokale pers aanwezig was.
Er zijn presentaties gegeven aan nieuwe groepen, zoals in de doopgezinde gemeente Grou, twee
keer in de DoRe gemeente in Deventer en in de PKN gemeente in Wommels. In de laatstgenoemde
gemeente is men van plan om in februari 2020 een nieuwe comforter‐groep te starten.
Verder is tijdens de World Fellowship Day in januari 2019 informatie gegeven over het project. Dat
gebeurde ook bij ‘Joure onder de wol’ en in Leeuwarden aan de Friese doopsgezinde zusterkringen.
Tenslotte is in juni een workshop gegeven in Beetsterzwaag tijdens de Buitendag van de
doopsgezinde gemeenten in het noorden van het land.
Tijdens de Global Mennonite Peacebuilding Conference & Festival in Mennorode was er een
doorlopende comforter‐activiteit. Op deze vredesconferentie is verder plenair aandacht geweest
voor Mennnonite Central Committee (MCC) en het werk rondom de comforters. Op de slotdag van
de conferentie is een ‘comforter in de maak’ aangeboden aan de Wereldraad van Kerken. Deze
comforter is inmiddels gereed en deze wordt binnenkort naar Genève gebracht.

Begin 2019 is in Europees verband besloten om
comforters naar Lesbos te brengen, waar het op
dat moment heel koud was.
In februari zijn vanuit Nederland in totaal 70
comforters naar Mission and Relief Logistics in
Zevenhuizen (ZH) gebracht. Doopsgezinden uit
Frankrijk, Duitsland en Zwitserland brachten de
spullen eveneens naar Zevenhuizen. In totaal
zijn 250 comforters en 250 fleece dekens naar
Lesbos verscheept.
Tenslotte werden eind 2019 voorbereidingen
getroffen voor de wereldwijde ‘Winterwarme
Comforter Maakdag’, die op 18 januari 2020 in
Dopersduin te Schoorl zal plaatsvinden.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in het kader van het 100‐jarig bestaan, dat in 2020 zal worden
gevierd.
In en om doopsgezinde gemeentes is nog veel meer gebeurd. Naast het naaien van de comforters is
op meer manieren aandacht aan dit werk gegeven, zoals in Bussum en Enschede tijdens
buurtbijeenkomsten rondom een kerk/gemeente en tijdens WereldWerkFestival in Dopersduin.
Marjan Huisman en Jeannette Stenvers, coördinatoren ‘Comforter Project’

Doopsgezind WereldWerk ‐ Projecten in Latijns‐Amerika
IVG‐Wayana*
Twintig jaar geleden begon de werkgroep IVG (Internationale Vredesgemeente) met de opdracht te bouwen
aan gelijkwaardige en wederzijds stimulerende contacten met vooral doopsgezind Midden‐Amerika ‐ in de
brede traditie van gerechtigheid en vrede! Bijzondere Noden, Vredesgroep en Zending steunden dat initiatief en
dit netwerk versterkte zich door de jaren. Vijftien jaar geleden kwam daar 'als vanzelf' aandacht bij voor
uitbuiting van moeder aarde. Sindsdien is de naam: IVG‐Wayana.
Dit is wat er vooral gebeurde in 2019:
*Wayana is de naam van een inheems volk in het grensgebied van Suriname en Brazilië.

IEMH*/ ACEM*
Mede dankzij Dowilvo en de Aalsmeerse bazar/OSA* konden we blijven bijdragen aan een lopend
huiswerk‐ en bibliotheek/computercentrum in de stedelijke misère van 6deMayo met verder ruimte
voor verbetering van de infrastructuur. Dit project komt bij evaluatie technisch en pastoraal goed
voor de dag, maar er is grote zorg over de administratie en de visie‐ontwikkeling.
* IEMH: Iglesia Evangelica Menonita de Honduras, de doopsgezinde broederschap in Honduras
* ACEM: Acción Christiana de Educación Menonita, een doopsgezinde actie voor opleiding en training
* OSA: Stichting Ontwikkelings‐Samenwerking Aalsmeer

IEMH / PP&J*:
Dankzij Dowilvo en anderen konden we blijven bijdragen aan het werk met gevangenen in de twee
centra ‘Barrio Ingles’ en ‘Porvenir’, beide centra bevinden zich aan de Caraïbische kust. De
communicatie met dit project verloopt aanzienlijk beter, reden voor ook een hogere verwachting wat
betreft hun administratie en innovatieve kwaliteit.
* PP&J = Proyecto Paz y Justicia, voert projecten uit in en met gevangenen in buurten met allerlei geweld

IEMH / CASM*:
Dit is een bijzonder buitenbeentje in onze opdracht. Friese doopsgezinde solidariteit draagt de
contacten met deze veel grotere en professionelere ontwikkelingsorganisatie. Zij zijn o.a. adviseur
‘mensenrechten en migratie’ bij de Wereldraad van Kerken en in die dynamiek denken wij vanuit
onze Wayana‐kritiek mee op extreme grondstofwinning. Bij gelegenheid van hun jaarvergadering
eerde men doopsgezind Nederland met een moment
van reflectie en een houtsnijwerk gemaakt door uit de
VS teruggestuurde arbeidsmigranten. Terzijde kwam
indringend aan de orde hoe de noordoostelijke Misquito
creatief kunnen blijven omgaan met moderne
waterkrachtcentrales en hoe men in het noordelijke en
sterk doopsgezinde Guapinol vanuit Menno’s
geweldloze traditie zou kunnen omgaan met brute
mijnbouw.
*CASM = Comisión de Acción Social Menonita = een
oecumenische organisatie die het democratisch proces
versterkt van regionale en plaatselijke ontwikkeling

IEMH / CAMCA / Semilla Guatemala:
Dit project is ook een bijzonder buitenbeentje. De Doopsgezinde Zending maakte het mede mogelijk
om een 20‐tal Midden‐Amerikaanse en Andino studenten samen te brengen rondom Josef, e.e.a.
volgens de leerhuismethode zoals die werd gedragen door ‐inmiddels overleden‐ Afke Maas. Tot
groot verdriet moest in verband met haar verslechterende gezondheid de leiding worden
overgenomen door Willy Hugo Perez. Het succes vraagt om een vervolg.
Afkes inzicht heeft vruchtbare grond gevonden. Haar toon en ervaring worden node gemist.
* 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 / Call of Life:
Dit ‘project’ is vijftien jaar geleden geboren in steeds agressievere mijnbouw. Onze geloofsgenoten
vroegen zich af hoe je daar vanuit onze vredestraditie mee kunt omgaan, ergens tussen profetisch
verzet en het oude verhaal van Schepping en Leven (Call of Life!). Op beide paden biedt de Indiaanse
stem zich aan, het meest geraakt en het minst gehoord. ‘Wayana’ is de naam van een inheems volk
in de verdrukking, ergens tussen Suriname en Brazilië.
Verder namen we deel aan de 225e
‘viering’ van het ‘Canandaigua Verdrag’.
Een verdrag tussen de oude
Haudenoshaunee (native Americans) en
de jonge Verenigde Staten van Amerika:
een prachtig venster op heel andere
vormen van democratie en samenleving
met Moeder Natuur. In die lijn konden
we in juni mensen uitnodigen naar het
Vredesfestival in Elspeet. We namen die
gelegenheid te baat om West‐Europese
netwerken te versterken.
Er was o.a. een indrukwekkende
ontmoeting met de leiding van de WCC
(Wereldraad van Kerken). Het onderwerp van deze ontmoeting was enerzijds de bestuurlijke crisis
van CLAI (Latijns Amerikaanse partner) en anderzijds over die ‘Call of Life’ ‐ een voorzet voor de
komende WCC assemblee in Karlsruhe 2021, het voorlopige eindpunt van IVG‐Wayana.
Tenslotte de persoonlijke voldoening van het afsluiten van een langjarig project van gezamenlijk
herontdekken van Menno Simons, zijn mensen en hun tijd, nu deels beantwoord in een document
‘Menno ‐ Gea en Minsken’. De vroege koloniale tijd in Midden‐Amerika valt samen met de vroege
Hervorming in West‐Europa. Zie ook: www.aqn.nl/wayana: WayanaCall annex d1, 2 en 3 ‐ TimeLine
Menno, Gea en Minsken.
Steeds weer verwonderd en bezorgd over het voorrecht om samen met onze stuurgroep te mogen
werken aan deze IVG‐verbindingen ‐ een ‘ongemakkelijk voorrecht’, want Gods wereld roept en
kreunt om verandering en bekering!
Jacob Schiere

Doopsgezind WereldWerk ‐ Projecten in het Midden‐Oosten
Werkgroep Midden Oosten
De werkgroep Midden‐Oosten bestaat uit Els du Rieu, Lynn Kaplanian, Yvonne van der Vijver en Pieter Kat. De
werkgroep 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
doopsgezinde gemeenten en anderen bij het bewust worden van de impact van 70 jaar bezetting. Els du Rieu
heeft het voorzitterschap overgenomen van Pieter Kat, die wel lid blijft van de werkgroep.

Inleiding
In 2019 heeft de werkgroep samen met het bestuur van Doopsgezind WereldWerk en de werkgroep
Vrede besproken op welke wijze de resolutie 2017 ‘Seeking Peace in Israël en Palestine’ van
Mennonite Church USA in doopsgezind Nederland onder de aandacht kan worden gebracht. Helaas
zijn hier geen vorderingen gemaakt.
Een steunbetuiging t.a.v. het KAIROS document* van de Wereldraad van Kerken (WCC) beperkte zich
in Nederland tot een reactie van de Quakers. Hetzelfde document was een belangrijk accent op onze
workshop tijdens ‘2nd Global Mennonite Peacebuiding Conference’ die afgelopen jaar plaatsvond in
Mennorode. Bij de workshop waren 43 deelnemers uit binnen‐ en buitenland aanwezig. In een
levendige discussie analyseerden zij de problematiek in het Midden‐Oosten, met nadruk op
rechtvaardigheid en gerechtigheid.
* Kairos Palestine Document van de WCC: ‘A moment of truth: A word of faith, hope and love from the heart of Palestinian suffering’

Op het WereldWerk festival in Dopersduin werden presentaties verzorgd over het project Palestine
Community Music (een project dat wordt gesponsord door Doopsgezind WereldWerk), een
muziekproject van Musicians without Borders en met een film ‘Naidja en de uprising’.

Project Musicians without Borders 2019 ‐ Palestine Community Music
De kracht van de muziek wordt gebruikt om in dit ‘vredesproject’ gemeenschappen te verbinden en
wonden van geweld te helen met behulp van een scala aan programma’s over de hele West Bank.
Het hoofddoel is: het creëren van een cultuur van geweldloosheid, de bevordering van de
samenwerking, begrip en empathie binnen de Palestijnse gemeenschap en de vergroting van de
veerkracht en het zelfvertrouwen van de kinderen. Het project is vooral gericht op het verwerken
van trauma’s, die door de oplopende spanningen zijn toegenomen.








Muziekprogramma’s zijn o.a.:
Workshops op 16 verschillende scholen in
vluchtelingenkampen en geïsoleerde dorpen
Workshops voor kinderen met beperkingen (12%)
Groepslessen voor kinderen in
vluchtelingenkampen en in dorpen.
Wekelijkse muzieklessen voor 175 kinderen van de
kleuterscholen
Groepslessen voor 150 kinderen met instrumenten,
orkest, koor, dans
Training: 54 uur voor muziek en geweldloosheid,
Door het trainen van lokale workshopleiders wordt
geïnvesteerd in de gemeenschap en in sociale
duurzaamheid. De muziek, het dansen, het rappen
en de bodypercussion behoren tot het dagelijkse
repertoire dat door de leraren is overgenomen.

In 2019 is de professionele ondersteuning door
‘Music as Therapy International’ uit Londen verder
uitgebreid. Hierin worden lokale mensen opgeleid
om de therapeutische mogelijkheden van muziek
te gebruiken bij kinderen.

Doopsgezind WereldWerk steunt het werk van
Musicians without Borders jaarlijks met € 5.000.

Project: Tent of Nations: ’Wij weigeren vijand te zijn’
Dit is een vredesproject van de Palestijns‐christelijke familie Nassar. Men organiseert onder meer een
zomerkamp voor kinderen uit vluchtelingenkampen met zowel een christelijke als met een moslim
achtergrond. Het werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers. Tijdens het kamp
wordt veel aandacht gegeven aan geweldloos samenleven.

Algemeen
 Het project kreeg ook meer bekendheid door het
organiseren van reizen naar deze regio.
 De verdere insluiting van het grondgebied van de
educatieve boerderij door de uitbreiding van
illegale nederzettingen is in 2019 doorgegaan
ondanks de onrechtmatigheid ervan.
 In 2019 was er weer veel strijd rond de registratie
van het land. Er was een nieuw afbraakbevel voor
600 nieuwe olijfbomen en druivenranken, die in het
jaar daarvoor waren geplant.

De familie Nassar gaat echter onverminderd door met de geweldloze strijd voor vrede en recht.
Voor 2019 stond de Tent of Nations voor € 1350 op de begroting van Doopsgezind WereldWerk
Slotwoord.
De werkgroep heeft in haar communicatie aangegeven dat de leef‐ en werkomstandigheden op
de West Bank in Palestina de grens van onmenselijkheid ver hebben overschreden en de
werkgroep vraagt de Doopsgezinde Broederschap in Nederland om de eerdergenoemde resolutie
van Mennonite Church USA te erkennen, te ondersteunen en uit te dragen. Zo kan misschien een
positieve bijdrage worden geleverd aan een menslievende oplossing: een rechtvaardige vrede.
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.

Bethsaida Centre for Health and Development (CHD)
Deze non‐profit organisatie wordt een groot aantal jaren ondersteund door Doopsgezind
WereldWerk. Men beheert onder andere het Bethsaida Health Centre, het regionale ziekenhuis in
Musoma, een stad in het noordwesten van Tanzania. Aldaar is niet iedereen in staat om het
ziekenhuis te bezoeken en daarom beheert de organisatie een zgn. Home Care Facility. Hiermee kan
ook thuis hulp 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 2019 werden diverse
projecten gesteund door Doopsgezind
WereldWerk.

Nieuwbouw ziekenhuis
Het gebouw voor de afdeling moeder‐ en
kindzorg is overvol. Daarom is besloten om
naast het huidige gebouw een nieuw gebouw
te plaatsen. De vorderingen gaan langzaam
maar gestaag en inmiddels zit het dak er op.

KMT* Technische School
Schoolfonds een groot succes!
Doopsgezind WereldWerk ondersteunt het werk van
de technische school van de broeders en zusters in
Tanzania. Dit project valt onder de doopsgezinde
broederschap in Tanzania: Kanisa la Mennonite
Tanzania (KMT). In overleg met de KMT en de ouders
is een schoolfonds opgericht met als doel om de
studenten te ondersteunen die door geldgebrek
dreigen af te haken. Op deze manier is bij 15
studenten uitval voorkomen.
Het schoolfonds heeft een tweeledig effect: studenten kunnen onderwijs blijven volgen en verder

derft de school op deze manier niet belangrijke inkomsten.
Het schoolfonds was een groot succes: in 2018 haakte ongeveer 50% van de leerlingen door
geldgebrek af en afgelopen jaar is dit gedaald tot 10%.
Daarnaast zijn boeken, materialen en apparatuur ter beschikking gesteld, waaronder een lasapparaat
plus de benodigde oefenmaterialen. Tenslotte is er voor gezorgd dat van alle vakken in ieder geval de
basisboeken aanwezig zijn.
NB.
Verder werd geconstateerd dat meisjes tijdens hun menstruatie wegblijven van school. Voor deze
groep is afgelopen jaar damesverband beschikbaar gesteld, waardoor er voor hen geen bezwaar is
om onderwijs te volgen.
Realisatie nieuw woonverblijf.
Voor vrouwelijke studenten die verder weg wonen is een woonverblijf gerealiseerd. Een oud
schooltje is omgetoverd tot een mooi woonverblijf. Er zijn slaapzalen, studieruimtes, een keuken en
een eetzaal. Er verblijven momenteel 22 studenten.

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 vrachtwagen‐
chauffeurs, de HIV‐besmettingskans groot. Het gevolg is dat veel ouders vroeg overlijden aan de
gevolgen van AIDS waardoor veel wezen achterblijven. De doopsgezinde kerk in deze streek
bekommert zich al jaren om het lot van deze weeskinderen. Deze kinderen vinden meestal wel
onderdak binnen het grotere familieverband (extended family). Het ontbreekt de familie echter aan
het extra geld om de kinderen naar school te laten gaan. In 2019 werden met dit programma 180
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.
Het kinderdagverblijf AKELO in Shirati bestaat nu
drie jaar en wordt gerund door oud‐bishop John
Nyagwegwe en 7 stafleden. Er staan ongeveer 40
kinderen ingeschreven in de leeftijd van 0 ‐5 jaar.
Inmiddels is het kinderdagverblijf uitgebreid met een
nieuw klaslokaal en nieuwe buitentoiletten.
De opbrengst van de adventsactie van de
doopsgezinde gemeente Aalsmeer is o.a. gebruikt
voor aanvulling op de voedingsuitgaven.

Doopsgezind WereldWerk stelt zich jaarlijks garant voor een bepaald bedrag. Verder werft de Mara‐
werkgroep zelf veel fondsen. In totaal werd in 2019 ruim € 58.000 verdeeld onder de volgende
projecten:
 Bethsaida Health Centre
 KMT Technische School
 KMT Aidswezen
 KMT Shirati ziekenhuis en de bijbehorende Lepra‐afdeling.
 Akelo Kinderdagverblijf

Els de Quant, Mara‐werkgroep

Doopsgezind WereldWerk – Werkgroep Duurzame
Ontwikkeling
Inleiding
De Werkgroep Duurzame Ontwikkeling (WDO) heeft in
maart 2019 een bijeenkomst georganiseerd voor
belangstellenden en geïnteresseerden rond het thema
‘duurzaamheid’. Er waren ruim 10 mensen aanwezig. Het
was een inspirerende bijeenkomst onder leiding van
Charlie Phillippo.
Een tweede bijeenkomst kon helaas geen doorgang
vinden. Daarna was het even rustig rond de werkgroep,
maar in december is de werkgroep met nieuw elan aan de
slag gegaan.

De komende tijd zal de werkgroep zich bezighouden met:
De ecologische voetafdruk tijdens het Doopsgezind Wereldcongres in Semarang (Indonesië)
Het Doopsgezind Wereldcongres vindt volgend jaar plaats in Indonesië. Op die bijeenkomst komen
doopsgezinden uit de hele wereld samen. Een plek van ontmoeting en inspiratie voor iedereen.
Wat is echter de impact van deze bijeenkomst?
Binnen de wereldbroederschap wordt veel gesproken over klimaatverandering en hoe we ermee
kunnen omgaan. Eén van de plannen is om de reis naar Indonesië zoveel mogelijk CO2 neutraal te
houden of te zoeken naar manieren om het congres en zijn impact op het milieu te compenseren.
Als WDO zien we het als een uitdaging om hieraan mee te werken. We staan nog aan het begin van
de planning van projecten die hiermee te maken hebben. Eén van de ideeën is om rond het congres
bomen te laten planten om zo een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het compenseren van de
CO2 uitstoot. Verder willen we in de aanloop naar het congres zoeken naar meer mogelijkheden om
dit te realiseren. Daarbij kunnen de volgende vragen worden gesteld:




Welke mogelijkheden hebben we om ter plaatse bomen te planten?
Wat kunnen we bijdragen om gehoor te geven aan de opdracht om voor de schepping te zorgen?
Is het echt noodzakelijk om met honderden of duizenden mensen het vliegtuig in te stappen en naar
de andere kant van de wereld te vliegen of zijn er alternatieven? De verbondenheid met elkaar en de
ontmoeting met mensen van over de hele wereld vinden we belangrijk. Hoe kunnen we elkaar vinden
zonder het milieu te erg te belasten?
Op weg naar Indonesië 2021 spelen deze vragen een belangrijke rol. Tegelijkertijd blijven deze
vragen op de agenda staan, want de continuïteit van de zorg voor de schepping blijft onze opdracht.
Het lopende jaar hopen we deze ideeën verder uit te werken.

Doopsgezind WereldWerk – Vrienden DVG*.
Doopsgezind WereldWerk is ontstaan door het samengaan van de Doopsgezinde Vredesgroep en Bijzondere
Noden. In dat proces zijn de leden van de Doopsgezinde Vredesgroep overgegaan in de Vriendenraad met als
doel de behartiging van de brede zaak van de vrede vanuit een doopsgezind perspectief. Vanuit de Vrienden
kunnen twee bestuursleden worden voorgedragen v oor het bestuur van Doopsgezind WereldWerk. Met ingang
van 1 november 2018 vertegenwoordigt Margreet Stelling de Vrienden DVG in het bestuur van Doopsgezind
WereldWerk.





Transparant draagvlak vanuit de Vrienden DVG bij DGWW
Naast de formele, statutair vastgelegde en bestuurlijke positie gaat het om draagvlak vanuit de
Vriendenraad voor het behartigen van de brede zaak van de vrede vanuit doopsgezind perspectief.
Het gaat daarbij om het volgende:
wat is er te doen? (mede volgens de statuten)
wat is belangrijk?
wanneer kan wat plaatsvinden?
Hoe is daar in 2019 aan gewerkt?



Bijeenkomst Vriendenraad
Op 25 mei vond een bijeenkomst plaats van de Vriendenraad met een zakelijk gedeelte en
vervolgens een inspirerende presentatie van Daan Savert over nieuwe vormen van doperse
(vredes)radicaliteit met als titel: ‘Het is maar hoe je ernaar kijkt’. Daan is een vrijwilliger van CPT.



Playing for Peace/Spelen met Vrede
Tijdens de 2nd Global Mennonite Peacebuil‐
ding Conference & Festival te Elspeet werd
een workshop verzorgd met als titel:
‘How to cultivate a cooperative and non‐
violent attitude’.
Vervolgens verscheen in de Newsletter van
Church and Peace een artikel over deze
workshop. Naar aanleiding van deze
publicatie werden vanuit het buitenland vier
reacties van geïnteresseerde personen en
organisaties ontvangen.
Tijdens het Wereldwerk‐festival, dat op 26
oktober in Dopersduin te Schoorl plaatsvond,
werd weer een workshop verzorgd met als
titel: ‘Samenwerken is veel leuker!’



Start publiciteit in Nederland
Ten behoeve van de inzet en het gebruik van de workshop en het bijbehorende spelmateriaal is een
start gemaakt met de ontwikkeling van allerlei publiciteitsmateriaal dat is gericht op (groot)ouders,
scholen, jeugdclubs, wijkcentra, doopsgezinde en andere kerkelijke gemeentes of regio‐
bijeenkomsten.



Een kleine geschiedenis van de Vredeswerkgroep
Er is in het afgelopen jaar gesproken over de inrichting en de route van het zgn. ‘Vredes‐
Aandachtspunt’ Doopsgezind WereldWerk. De aanbevelingen zijn voorgelegd aan het bestuur..



Tweede bestuurslid vanuit de kring der Vrienden.
Hoe het werk in 2019 werd vormgegeven.
Naast Margreet Stelling is Coot Winkler Prins formeel de tweede vertegenwoordiger vanuit de kring
van de Vrienden. Zij is de notulist in het bestuur van Doopsgezind WereldWerk

Korte vooruitblik 2020
Het is de bedoeling dat in 2020 verder wordt gewerkt aan het vormgeven aan ‘kleine en
laagdrempelige vredesactiviteiten dichtbij huis’. Net als ‘Playing for Peace’ / ‘Spelen met Vrede’
activiteiten waarbij iedereen, zowel binnen als buiten kerkelijke/doopsgezinde gemeentes makkelijk
kan aanhaken.

Margreet Stelling
* DVG = voormalige Doopsgezinde Vredesgroep.
Naschrift:
Op dinsdag 7 april 2020 bereikte ons het droevige bericht dat Margreet van der Werf‐Stelling is
overleden. Dat zij na een leven waarin zij onvermoeibaar streed voor gerechtigheid en vrede moge
rusten in vrede. We wensen Maarten en de kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote
verlies.

Doopsgezind WereldWerk ‐ Adoptieprogramma
‘Geef een kind een kans’.
Het Adoptieproject ‘Geef een kind een kans’ van Doopsgezind WereldWerk was tot en met 2017 een
project van de IMO. Het project steunt zo’n 160 kinderen in Brazilië, Paraguay, Bangladesh. Bolivia en
Tanzania met 200 euro per jaar.
Afgelopen jaar was het tweede jaar dat het
adoptieprogramma in Nederland zelfstandig
draaide.
Het is nog wel wennen. Zo komen er erg
verschillende berichten binnen van de scholen
en kinderdagverblijven. Wat betreft Zuid‐
Amerika is een en ander uitgebreid besproken
met de plaatselijke partners. Toch is het
bijvoorbeeld voor de partners in Zuid‐Amerika
heel moeilijk om Duitsland en Nederland als
twee aparte landen te zien.
Allerlei brieven uit Brazilië van de afgelopen
twee jaar bleken allemaal in Duitsland te zijn
bezorgd en kwamen dus veel te laat op het juiste
adres.
Alle partners sturen een schriftelijk verslag met uitzondering van een groep kinderen in Dar es
Salaam in Tanzania. Het verslag van deze groep gebeurt bij monde van zr. Els de Quant.
AMAS* stuurde vier prachtig verzorgde brieven over het werk in hun dagverblijven met daarin ook
steeds een verslag van een direct betrokken familie. Villa Hayes stuurde een jaarverslag.
De partner uit de regio Musoma stuurt nog steeds individuele brieven van de kinderen. We vragen
echter niet meer van alle kinderen een persoonlijke brief. Sowieso kunnen veel van de kleine
kinderen niet schrijven. Het is veel beter als de school een wat ruimer verslag schrijft met daarin een
overzicht van wat er in de school gebeurt en wat de resultaten zijn.
In het afgelopen jaar is tweemaal een gemeente bezocht. Aldaar is met behulp van een PowerPoint
presentatie iets verteld over het werk van het Adoptieprogramma. Het is leuk om te doen. Neem
gerust contact op als daar vraag naar is. Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken.
Rond Kerstmis kon met grote dankbaarheid iedere donateur een kerstkaart worden gestuurd met
daarbij ook een verslag van ‘hun kinderdagverblijf’ of ‘hun school’, plus in enkele gevallen een brief
van een kind.
In 2019 is steun gegeven aan:


Brazilië
AMAS* is onze doopsgezinde partner in Brazilië en men heeft een groeiend aantal dagverblijven. In
totaal worden ongeveer 1300 kinderen gesteund. Hiervan neemt het Adoptieprogramma 96
kinderen voor haar rekening. De kinderen worden gesteund met een bijdrage van € 200. De sociale
omstandigheden van de kinderen in de regio’s van de dagverblijven is zorgwekkend. De kinderen
hebben te maken met armoede, onvolledige gezinnen, alcohol, drugs en geweld.
* AMAS = Associação Menonita de Assistência Social, hulpwerkorganisatie van de doopsgezinden in Brazilië



Paraguay
In Paraguay worden meerdere schoolprojecten ondersteund. De plaatselijke partner is Servome* en
via deze organisatie wordt een kleine groep van 8 kinderen ondersteund. Deze kinderen worden
opgevangen in de kleuteropvang, de school of de herberg in de hoofdstad Asunción. In de herberg
verblijven een aantal kinderen die door justitie uit huis zijn geplaatst.
* Servome = Servicio Voluntario Menonita, een doopsgezinde vrijwilligersorganisatie in Paraguay

In een andere stad, Villa Hayes, worden op een christelijke school in de arme wijk van deze stad 21
kinderen gesteund met een deel van het schoolgeld.
In de Chaco worden via onze partner ASCIM*, 10 Indiaanse leerlingen in staat gesteld om middelbaar
onderwijs te volgen. Deze groep verblijft in een internaat, omdat men te ver verspreid in de Chaco
woont. Dankzij de steun kunnen zij in sommige weekeinden en in de vakantie naar huis. Anders zou
dit simpelweg te duur te zijn.
* ASCIM = Asociación de Servicios de Cooperación Indígena, een organisatie gericht op de sociale en
economische vooruitgang van de inheemse bevolking in Paraguay



Tanzania
In de hoofdstad Dar es Saam wordt een groep van
7 leerlingen ondersteund van de doopsgezinde
school in de regio. Verder worden in Musoma, een
stad in het noordwesten van het land, 21 kinderen
ondersteund. Deze kinderen bezoeken diverse
scholen. Een en ander wordt gecoördineerd door
de KMT*, de doopsgezinde broederschap in
Tanzania.
* KMT = Kanisa La Mennonite Tanzania ‐ klik hier voor
meer informatie over KMT.

Mennonite Central Committee (MCC)
Tenslotte worden via MCC een aantal onderwijsprojecten in diverse landen ondersteund met een
kleine bijdrage, zoals in Bangladesh.

Tot slot
De afgelopen jaren waren voor het Adoptieprogramma niet gemakkelijk. Veel van de sponsoren
worden ouder en ieder jaar verliest het programma enkele trouwe sponsoren. Daarnaast is het
moeilijk om in een kleiner wordende broederschap nieuwe donateurs te vinden.
Met het geld van extra giften en een legaat konden in het afgelopen jaar desondanks alle
verplichtingen worden nagekomen. We hopen van ganser harte dat dit in 2020 ook weer mogelijk is.
Sjoukje Wethmar, coördinator Adoptieprogramma Doopsgezind WereldWerk.

Andere projecten of activiteiten van Doopsgezind
WereldWerk.
Er zijn nog een aantal andere projecten die niet apart in dit jaarverslag aan de orde komen.
Met bijdragen van het Scholarship Fund wordt een aantal theologie‐studenten in staat gesteld om de
studie te volgen en af te ronden. In 2019 werd via Doopsgezind WereldWerk dit werk gesteund met
een bedrag van bijna € 15.000
Sinds een aantal jaren moedigt Doopsgezind
WereldWerk doopsgezinde gemeenten aan om zelf
een actie te starten t.b.v. een project. De opbrengst
kan vervolgens door Doopsgezind WereldWerk
worden verdubbeld. In 2019 konden daarmee weer
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 2019 was deze actie weer
in zeer goede handen bij de doopsgezinde gemeente
in Dordrecht. We zijn deze gemeente veel dank
verschuldigd.

Samenwerkingsverbanden.
Doopsgezind WereldWerk werkte in 2019 o.a. samen met de volgende organisaties:


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



IFOR: International Fellowship of Reconciliation:
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 ‐ Christian Peacemaker Teams
In 2018 is Christian Peacemaker Teams ‐ Nederland een zelfstandige stichting geworden met een
eigen bestuur, een eigen verslaglegging en een eigen website. Doopsgezind Wereldwerk draagt het
werk van CPT nog steeds een warm hart toe en blijft het werk van CPT (financieel) steunen.
Onderstaand vindt u een samenvatting van het jaarverslag van CPT:
Christian Peacemaker Teams Nederland is sinds 2018 een zelfstandige stichting met een directe
verbinding met het bestuur van Doopsgezind WereldWerk. Heel veel dank hiervoor.
Deze verbinding voelt goed en we staan samen in het werk voor vrede en gerechtigheid.
2019 staat bij CPT‐NL te boek als het jaar waarin de stichting verder werd opgebouwd en het jaar van
de financiering van het CPT‐werk op het eiland Lesbos. Dit laatste wordt nu het ’Aegean Migrant
Program‐ CPT’ genoemd, afgekort als AMP. In 2019 waren drie getrainde werkers op het eiland
actief. Op Lesvos werkt AMP direct met vluchtelingen die zijn opgepakt als mensensmokkelaars.
Zij zouden de bootjes hebben bestuurd die over de zee aan land zijn gekomen. Deze jonge mensen
krijgen, zonder een eerlijk proces, zo maar 10 tot 25 jaar gevangenisstraf. We proberen Europese
advocaten hierover te informeren om zo druk uit te oefenen op de Griekse autoriteiten.
Contacten met de lokale bevolking verlopen in het Engels en zijn dus jammergenoeg beperkt.
.
Verder is veel werk gaan zitten in het organiseren van de Europese CPT‐vergadering (Convergence),
die in juni in Vierhouten werd gehouden. Er waren op deze bijeenkomst ongeveer 30 personen
aanwezig. Er is veel tijd besteed aan het werk op Lesvos en over de wijze waarop de verkregen
informatie in Europese landen in de openbaarheid wordt gebracht. Hierbij wordt samengewerkt met
o.a. Doopsgezind WereldWerk, ‘We gaan ze halen’, Vluchtelingenwerk Nederland en andere
groeperingen in binnen– en buitenland. Op deze manier hopen we het vraagstuk van migranten nog
meer op de politieke agenda's te krijgen.
In Nederland is een workshop verzorgd tijdens de Global Mennonite Peacebuilding Conference &
Festival in Elspeet en op de werkdag van WereldWerk in Schoorl. In Europees verband zijn
presentaties gegeven op de Kirchentag in Duitsland, op de vergadering van Church and Peace en op
het kantoor van de Quakers in Brussel. Tenslotte wordt maandelijks een nieuwsbrief uitgegeven,
waar u zich op mag abonneren. Een aantal gemeenten zijn steungemeenten, maar dit mogen er altijd
meer worden.
Een uitgebreid verslag kunt u aanvragen via: info@cpt‐nl.org
Annelies Klinefelter, voorzitter

Doopsgezind WereldWerk ‐ Anne Zernikefund
Een verslag van het Anne Zernike Fund (AZF) vindt u niet meer in dit jaarverslag.
Het AZF publiceert voortaan als zelfstandige organisatie een eigen jaarverslag.
Raadpleeg de website voor meer informatie.

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

