Het voorblad is een collage van foto’s uit de diverse projecten of samenwerkingsverbanden van Doopsgezind
Wereldwerk. U vindt dezelfde foto’s terug bij de verslagen van de diverse projecten.

Voorwoord
Opvallende gebeurtenissen in een ‘heel bijzonder’ jaar.
Het afgelopen jaar zal sowieso de geschiedenis ingaan als een heel bijzonder jaar. Een jaar waarin
alles anders liep dan oorspronkelijk gepland en gedacht. Desondanks zijn er in dit jaar gelukkig een
aantal memorabele momenten geweest, zoals de Nieuwjaarsbijeenkomst in Aalsmeer, de Heidag
voor alle werkgroepen van Wereldwerk in Dopersduin.
De meest in het oog springende gebeurtenis was
echter de afgelopen comforter‐actie. Corona heeft
niet kunnen verhinderen dat verschillende
doopsgezinde hulpwerk‐organisaties in Europa ervoor
hebben gezorgd dat er comforters, schoolkits,
hygiëne‐kits en naaikits zijn gemaakt. Alles bij elkaar
was het voldoende om twee grote zeecontainers te
vullen. Deze containers worden naar Jordanië
verscheept om uiteindelijk verdeeld te worden onder
de vluchtelingen uit Syrië. Het enthousiasme en de
betrokkenheid van iedereen heeft grote indruk op ons
gemaakt. Hartelijk dank!

En dan zijn er al die mensen die achter schermen meedenken en meehelpen. Je ziet ze niet, maar ze
zijn onmisbaar voor de activiteiten van WereldWerk. Al die mensen zorgen ervoor dat projecten
kunnen doorgaan. Men zorgt voor beschermingsartikelen voor een ziekenhuis, boeken en materialen
voor een Technische School, individuele financiële bijdragen voor studie. Anderen zijn actief op het
gebied van gerechtigheid en vrede en soms is een werkgroep een stem voor mensen die geen stem
hebben of krijgen.
Een ingrijpend moment was het overlijden van Margreet van der Werf‐Stelling in april 2020. Zij
maakte deel uit van het bestuur namens de Vrienden van de Vredesgroep. Het bestuur heeft het
fonds ‘Getuigenis en Vrede’ opgericht, om haar inzet voor vrede en gerechtigheid voort te zetten.
Met dit fonds worden concrete projecten ondersteund, zoals het werk van het Jeannette Noëlhuis in
Amsterdam Zuidoost.
Al deze voorbeelden zijn acties die door WereldWerk worden uitgevoerd, vaak in samenwerking met
andere instanties. Acties die zonder de inzet van mensen niet mogelijk zijn.
Dank aan alle vredestichters die niet nalaten om op vele manieren Gods vrede bij de mensen te
brengen. Mensen die bereid zijn om naaste te worden voor iemand in nood, al is dat soms ver weg.
Nogmaals, heel hartelijk voor jullie enthousiasme en inzet!
Waldemar Epp, voorzitter Doopsgezind Wereldwerk.

Inleiding
Soms is het moeilijk om bondig te zijn. Daarom is dit jaarverslag over 2020 iets langer dan het verslag
van het voorgaande jaar. Aan de andere kant willen we U de berichten uit de diverse projecten niet
onthouden.
In het vorige jaarverslag stond vermeld dat het Anna Zernike Fund voortaan zelfstandig verder ging.
In het afgelopen jaar heeft het bestuur van het fonds besloten om de werkzaamheden van het fonds
over te brengen naar Mennonite World Conference. Daarmee eindigt het bestaan van het Anna
Zernike Fund in Nederland.
Het voorwoord vermeldde al, dat de Corona‐pandemie van grote invloed is geweest op het werk van
Doopsgezind Wereldwerk en de aan Wereldwerk verbonden projecten. Gelukkig heeft men in vele
projecten het hoofd niet in de schoot geworpen en is men stug en creatief doorgegaan. Dit was niet
zonder moeilijkheden en dat zult u in diverse verslagen lezen.
Op deze pagina hadden we graag een verslag opgenomen van de viering in april van het 100‐jarig
bestaan van Mennonite Central Committee (MCC). In 2020 vierde MCC haar 100‐jarig bestaan.
In de beginjaren hield MCC zich voornamelijk bezig met hulp aan doopsgezinden in de Oekraïne.
Tegenwoordig is MCC actief in meer dan vijftig landen met (nood‐)hulpacties, het bevorderen van
duurzame ontwikkeling en het versterken van vredesinitiatieven. Dit eeuwfeest zou ook in
Nederland worden gevierd, maar Corona gooide ook hier roet in het eten.
De projecten van WereldWerk worden vaak met andere organisaties uitgevoerd, in de meeste
gevallen zijn dit lokale organisaties.
Ik wens U veel leesplezier!

Gerrit Jan Romeijn, secretaris Doopsgezind WereldWerk.
secretariaat@dgwereldwerk.nl
www.dgwereldwerk.nl
Raadpleeg voor het laatste nieuws ook onze facebook‐pagina.

Als er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit verslag, aarzel dan niet om contact op te
nemen met secretariaat@dgwereldwerk.nl

Doopsgezind WereldWerk – Comforters
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.
Een comforter wordt ook wel een deken met
een hartslag genoemd! 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.
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 naar het vluchtelingen‐
kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos
verstuurd.

Naast comforters is 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 2020 allemaal gebeurd?
Op 18 januari 2020 was de “Grote‐
Winterwarme‐Comforter‐Maak‐Dag” in
Dopersduin. Daar werd door 65 deelnemers,
ervaren mensen en nieuwkomers hard gewerkt.
Het materiaal dat overbleef werd meegenomen
naar huis om het daar af te maken. Tijdens deze
dag zijn er veel foto’s uitgewisseld met groepen
in Duitsland en Zwitserland. Ook zijn er veel
foto’s of de Facebook‐pagina van Mennonite
Central Committee (MCC) MCC gedeeld

Marjan Huisman heeft in het begin het jaar in Buitenpost, Wommels en op het ROC in
Drachten uitleg en instructie gegeven over het maken van comforters. Jeannette Stenvers
verzorgde in oktober een soortgelijke bijeenkomst in Blokzijl.
Op 12 februari was een overleg in het Duitse Espelkamp met vertegenwoordigers van MCC
uit Europa, het Midden Oosten en de USA. Dit overleg ging o.a. over de manier van werken,
het uitgeven van hulpgoederen en scholing aan kwetsbare mensen/vluchtelingen. Op de
bijeenkomst werd ook ingegaan op praktische zaken zoals het verpakken van de goederen.
In maart zijn Marjan en Jeannette geïnterviewd voor een brochure die ter
gelegenheid van het 100‐jarig bestaan van MCC werd uitgebracht. Verder
werd meegewerkt aan de voorbereiding aan de collectebrief voor de
zomercollecte van Doopsgezind WereldWerk. De opbrengst van deze
collecte was bestemd voor de transportkosten naar Jordanië van de
comforters . Het was de bedoeling dat dit transport in het najaar zou
plaatsvinden.
Per e‐mail werd contact onderhouden met de verschillende comfortergroepen en met
vertegenwoordigers van MCC in West‐Europa. Helaas werd het kantoor van MCC in
Straatsburg opgeheven en daarna werd contact onderhouden met de MCC‐
vertegenwoordigers in Jordanië, die het vanaf dat moment de coördinatie van het werk van
MCC in Europa verzorgen.
Verder stond het jaar in het teken van het gezamenlijke Europese transport van alle spullen
naar Jordanië. Met behulp van een standaardlijst van
MCC zijn artikelen ingekocht voor het maken van 200
zgn. ‘sewing‐kits’ (naaitasjes), waarmee 200 tasjes zijn
gevuld. Vanaf september zijn in Joure, Bussum en Den
Haag 301 comforters, 891 lege tasjes en de 200
naaitasjes verzameld en vervolgens naar
Transportbedrijf Mission Relief in Zevenhuizen gebracht.
Mission Relief heeft het transport van de artikelen naar
Geisberg in de Elzas verzorgd.
Helaas stagneert het verdere transport naar Jordanië

ten gevolge van de beperkende Corona‐maatregelen. Hierdoor zijn de schoolspullen voor de
schoolkits nog niet geleverd. Het transport kan hopelijk in 2021 plaats vinden. Ondertussen
is vanuit Zwitserland wel een container met comforters en ‘hygiëne‐kits naar Jordanië
verstuurd en deze is vlak voor Oudejaarsdag aangekomen.
In september heeft Jeannette Stenvers de opening
van een tentoonstelling in Leiden van het Textile
Research Center bijgewoond. Op deze tentoonstelling
werd textiel geëxposeerd uit de periode rondom de
Tweede Wereldoorlog. Hierbij waren ook oude
comforters uit Duitsland en Oostenrijk. Maria Friesen
(Europees coördinator comforters) heeft daar een
presentatie gegeven over de oorsprong en het werk
van MCC. Klik op de link voor meer informatie:
Mennonite relief comforters

Door de Corona‐beperkingen is het
werken in groepen dit jaar moeilijk.
Op sommige plekken gaat men door
in hele kleine groepjes of werkt men
individueel. In enkele doopsgezinde
gemeentes ligt het werk nu stil.
Opvallend is dat het er op lijkt dat in
kleinere doopsgezinde gemeentes
(uitzonderingen daargelaten) meer
animo is om een comfortergroep op
te zetten dan in grotere
doopsgezinde gemeentes.

Januari 2021
Marjan Huisman‐Grooters en Jeannette Stenvers‐Matthijssen

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, Doopsgezinde
Vredesgroep en Doopsgezinde Zending steunden dat initiatief en dit netwerk versterkte zich door de
jaren. Vijftien jaar geleden kwam daarbij 'als vanzelfsprekend' de aandacht voor de uitbuiting van
moeder aarde. Sindsdien is de naam: IVG‐Wayana. Wayana is de naam van een inheems volk in het
grensgebied van Suriname en Brazilië.

Inleiding: 2020 was een mat jaar.
Persoonlijke omstandigheden, zowel hier als overzee, vroegen het afgelopen jaar een meer dan
gewone aandacht. Administratieve processen zijn op grote afstand al lastig, maar Corona maakte
één en ander nog ingewikkelder. Aan het einde van 2019 werd de werkgroep geconfronteerd met
verwarring rond het ‘iets te enthousiaste beheer’ van het Hondurese deelproject ACEM.
Corona ‘velde’ een aantal geplande activiteiten, zoals:
‐

een Midden‐Amerikaans seminar rondom ‘heelheid van de schepping en eco‐engineering’,
georganiseerd door het doopsgezind seminarie (Semilla) in Guatemala

‐

een tweede universitaire uitwisseling tussen Honduras en Nederland (CASM*)

‐

de Nederlandse deelname aan het jubileum van IEMH*.

‐

ten gevolge van Corona kon slechts één persoonlijk bezoek worden gebracht aan Midden‐
Amerika. Dit bezoek vond plaats vlak voor de uitbraak van Corona.

‐

Tenslotte werd de regio in het najaar getroffen door twee heftige orkanen.

De IVG werkgroep vergaderde afgelopen jaar 4 keer (direct en digitaal) en twee keer is een digitale
bestuursvergadering van Wereldwerk bijgewoond.
* IEMH:
Iglesia Evangelica Menonita de Honduras, de doopsgezinde broederschap in Honduras
* Semilla: betekent ‘zaad’ en staat tevens voor Seminario Menonita Latino America.
* CASM:
Comisión de Acción Social Menonita, een oecumenische organisatie ter versterking van het
democratisch proces bij de regionale en de plaatselijke ontwikkeling

ACEM*
In 2019 zijn de fondsen, deels onbedoeld en overijverig, uitgegeven
als voorschot op het PP&J Exodus project (zie onderstaand). De
verantwoording was weliswaar terug te vinden in de nieuwe
infrastructuur, maar stond niet geheel helder in de boeken. Dat gaf
een vervelend slotakkoord aan de bijna 20 jaar durende
samenwerking tussen ACEM‐Honduras (v/h MAMA) en doopsgezind
Nederland.
* ACEM: Acción Christiana de Educación Menonita, een doopsgezinde actie voor
opleiding en training

PP&J (Proyecto Paz y Justicia)
Pastoraat aan gevangenen
Binnen dit project wordt pastoraat verleend aan gevangenen. PP&J is bijna 20 jaar
actief in de directe persoonlijke zorg voor gevangenen, hun eventuele familie, de
relatie met de slachtoffers door misdrijf, maar ook voor het gevangenis‐personeel
zelf in al hun stress. Het werk wordt gedragen door de inzet van enkele lokale
gemeenteleden en dat met minimale financiële middelen.

Pastoraat mensenrechten
PP&J heeft zich door haar ervaring met trauma‐pastoraat
ontwikkeld tot een actieve en gewaardeerde deelnemer in de
kerkelijke en universitaire inzet voor promotie van mensenrechten.
Door corona kon slechts een klein deel van de begrootte materiële
ondersteuning voor beide project‐componenten worden
benut/overgemaakt. Het resterende bedrag is gereserveerd voor
2021.

Exodus
Dit is begeleiding van (ex)‐gedetineerden bij de terugkeer in de
burgermaatschappij. Een toegezegd fonds kon niet worden ingezet,
vooral door de onduidelijkheden bij ACEM (zie boven). Inmiddels is
de lucht genoeg geklaard om het fonds over te brengen naar
projectjaar 2021 in afwachting van precieze projectplannen en
uitvoering.
* PP&J = Proyecto Paz y Justicia, voert projecten uit met (ex‐)gevangenen
in buurten met allerlei soorten geweld

IEMH (Iglesia Evangelica Menonita Hondureña)
Pronunciamiento (vermaning)
In juni werden, op het hoogtepunt van Corona, in Honduras een aantal
mensen ontvoerd, waaronder ook doopsgezinde leiders. Als reactie daarop
deed de IEMH een openbare brief/vermaning uitgaan, die was gericht aan de
corrupte, incapabele en ongeïnteresseerde nationale overheid. Dit was in de
periode waarin men oorspronkelijk het 70‐jarige bestaan van de IEMH wilde
vieren. In verband met Corona konden deze activiteiten helaas niet doorgaan.
Vanuit Nederland zouden daarbij een aantal personen aanwezig zijn geweest. Het was de bedoeling
om als cadeau een vertaling (en de bijbehorende uitleg) aan te bieden van Menno’s supplicatie
(vermaning) aan de toenmalige Habsburgse overheid (in Menno’s Opera Omnia). De kleine
reservering voor deze uitwisseling is ook doorgeschoven naar 2021 en inmiddels in staat van
uitvoering. De twee stukken sluiten, zowel in geest als in letter verrassend goed op elkaar aan.
Er is in Doopsgezind NL uitvoerig hierover bericht gedaan.

* IEMH: Iglesia Evangelica Menonita de Honduras, de doopsgezinde broederschap in Honduras

Semilla
De gegroeide band tussen doopsgezind Nederland en Midden Amerika heeft ook
geleid tot samenwerking tussen het regionale doopsgezinde seminarie Semilla en
de Doopsgezinde Zending. Concreet gaat het hier om een hertaling en methode
(Amsterdamse School) van de zgn. Jozefcyclus. Dit is uniek voor de Latijns‐
Amerikaanse bijbeltraditie. Dit is veel, maar ook boeiend werk waar
ondergetekende van harte aan mee werkt. Semilla heeft daar inmiddels een cursus
mee verzorgd met deelnemers uit geheel Latijns‐Amerika.

Wayana Call of Life
Als 'Wayana Call' is de IVG in de afgelopen 15 jaar als partner sterk betrokken op de zogenaamde
‘extractieve Industrie’. Het gaat hier om alles wat te maken heeft met de uitbuiting en de
‘verkrachting’ van Moeder Aarde. Samen met verwante indiaanse bewegingen wordt een eigen weg
gezocht tussen de wettelijke en de mentale kaders en antwoorden. Die tocht is geworden tot een
eigen ‘Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede’. Als het goed is zal deze pelgrimage uitmonden in
deelname aan de komende Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe in 2022. Deze
deelname zou dan draaien om de woorden Adám‐Adáma (Mens‐Aarde) of eigentijdser om de
duurzaamheid van de Schepping.
In die voorbereiding was ondergetekende uitgenodigd om in februari 2020 in Toba (Panama) deel te
nemen aan een ontmoeting van het Oecumenisch Indiaans Pastoraat van Latijns‐Amerika (AELAPI).
Het eigen oecumenisch karakter van die vergadering van 30 inheemse tradities is ongewoon
stimulerend, zoals ze spreekt vanuit ‘verwachting temidden van verwoesting’.

Corona: rampspoed en antwoord
Doopsgezinde collega’s uit Noord‐Amerika in de cirkel van ‘Wayana Call of Life’ vroegen aandacht
voor Corona‐bijstand in de zgn. ‘Abrahamitische oecumene’ en dan in het bijzonder een hulpprojekt
Iran. Dit land is getroffen door een boycot door de Verenigde Staten. Daarmee is het land ook zeer
beperkt in haar Corona‐respons. Doopsgezind Drachten‐Ureterp heeft een bedrag ter beschikking
gesteld voor de bestrijding van Covid en dit bedrag is verdubbeld door Doopsgezind WereldWerk. Dit
werd zeer gewaardeerd en werkte ‘blik verruimend’ voor de vele betrokkenen!

Orkanen Eta en Iota
Midden‐Amerika is in het najaar ongewoon hard getroffen door twee orkanen, die vlak na elkaar
plaatsvonden. Doopsgezinden uit de Friese Wouden, maar ook uit de rest van Nederland hebben
samen met Doopsgezind WereldWerk een potje kunnen vormen ter verlichting richting Chamelecon
Honduras en Nebaj Guatemala.
Beide orkanen gingen gepaard met veel regen en hebben o.a. de huisraad en al het papierwerk
weggespoeld van José Fernandez, de voorzitter van de broederschap in Honduras. Hij was ook één
van de ondertekenaars van de eerdergenoemde pronunciamiento / vermaning. Hij laat ons groeten
om de warme samenwerking.

Bijzondere gasten op Nieuwjaarsbijeenkomst
Bijzonder om voor de digitale DGWW nieuwjaarsborrel 2021 ook twee Hondurese vrienden te
hebben mogen uitnodigen. Hun bijdrage ging over hoop en verwachting temidden van verwoesting:
het centrale thema van ‘Wayana Call of Life’: Leven Roept!
Mede namens Foppe, Natascha, Henk, Ans, Almere, Aalsmeer, Drachten‐Ureterp en FDS bedankt
voor het voorrecht.
Beschikbaar voor nadere info Jaap Schiere, 06 51076960, jacobschiere@aqn.nl.

Doopsgezind WereldWerk ‐ Projecten in het Midden‐Oosten
Werkgroep Midden Oosten in 2020
De werkgroep Midden Oosten bestaat uit Lynn Kaplanian‐Buller, Pieter Kat, Yvonne van de Vijver en
Els du Rieu (vz). De werkgroep werkt vanuit de betrokkenheid bij de crisissituatie in het Midden
Oosten, geleid door het beleidsplan van Doopsgezind WereldWerk t.a.v. vrede, gerechtigheid en
solidariteit. De werkgroep stelt zich tot doel om door persoonlijke presentaties en bijdragen in
Doopsgezind NL doopsgezinde gemeenten en anderen te betrekken bij twee projecten in het Midden
Oosten en bij bewustwording van de impact van toenemend racisme, geweld, verlies van
landbouwgrond en woningen in de bezette Palestijnse gebieden.

Bewustwording en verschuiving van focus.
In 2020 hebben de werkgroep en het bestuur de ‘Pinkster‐noodkreet’ ondersteund. Deze noodkreet
was uitgegaan van de Raad van Kerken in het Midden Oosten en handelde omtrent de verdere
annexatie van de Palestijnse gebieden door Israël. Dit gebeurde door een dringend appèl aan
minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en het verzoek om protest aan te tekenen tegen verdere
annexatie. Helaas gaat de annexatie gestaag door.

Fondsenwerving
De werving van projectgeld middels presentaties, vredesweek‐ en gemeente collectes is door de
Corona‐pandemie ernstig beperkt. Daarnaast is de focus van de projecten noodgedwongen verlegd.
De werkgroep heeft in de doopsgezinde gemeenten op het gebied van bewustwording van de
crisissituatie in de Palestijnse gebieden geen vorderingen gemaakt. De veerkracht van de
projectleiders, medewerkers en leerlingen van Musicians without Borders, evenals de familie Nassar
van de Tent of Nations is en blijft bewondering waardig.

Musicians without Borders:
Palestine Community Music Musicians without Borders.
Op de West Bank zijn alleen begin 2020 muziekactiviteiten
uitgevoerd. U moet hierbij denken aan muziek workshops
voor dove kinderen in Bethlehem en veel training rond
‘Muziek als therapie’. Vanaf de eerste lockdown van begin
maart zijn alternatieve manieren ontwikkeld om met de
activiteiten door te kunnen gaan.
Er zijn video’s opgenomen van muziekactiviteiten en
vervolgens verspreid. Enkele muziektherapie sessies
konden doorgaan. De dove workshopleidster Halimeh
heeft haar muzieklessen en haar workshops online
voortgezet.
Het was niet mogelijk om het project in de volle
breedte uit te voeren. Dat werd o.a. veroorzaakt
door de restricties, zoals de lockdowns in weekends
en avonden. Verder bleek dat de lokale veiligheid
van Fabienne van Eck, de coördinator van het
project, niet kon worden gewaarborgd. Desondanks
is zij er in geslaagd het lokale team bij elkaar te
houden door het geven van trainingen. Verder zijn
door de ingewikkelde situatie rond COVID‐19 de
laatste maanden van 2020 gebruikt voor evaluatie,
reflectie en planning voor 2021.

Als lid van het kernteam van Musicians without
Borders is Fabienne van Eck doorgegaan met het schrijven van rapportages, het evalueren van de
situatie en het onderhouden van contacten om zodoende een nieuwe start te kunnen maken. Helaas
lopen de kosten lopen gewoon door. Daarom zijn zij dankbaar voor het begrip en voortgaande steun
van de donoren. Voor 2020 is door Wereldwerk € 4874 overgemaakt naar het Palestine Community
Music project.

Project Tent of Nations
In 2020 werden door Israël en Palestina ter bestrijding van
de Corona pandemie zeer strenge maatregelen getroffen
o.a een zeer strenge lockdown en sluiting van winkels en
scholen. Buitenlandse vrijwilligers kregen geen inreisvisum
om te komen helpen op de boerderij. De Tent of Nations, de
educatieve boerderij van de Palestijns Christelijke familie
Nassar in Bethlehem, met als motto “Wij weigeren vijand te
zijn “, mocht ook geen bezoekers ontvangen. Hierdoor was
de fictieve menselijke bescherming tussen de Tent of
Nations en de Israëlische overheid en de nederzettingen
verdwenen en werden de concrete en juridische
bedreigingen door de Israëlische autoriteiten een dagelijkse realiteit.

Door de corona crisis konden de zomerkampen voor kinderen uit vluchtelingen kampen, de
boomplant en oogstweken en de workshops in het vrouwen‐centrum in Nahalin geen doorgang
vinden. Zo werd de Tent of Nations door gebrek aan inzet van buitenlandse vrijwilligers, inkomsten
van bezoekers en een stop op de activiteiten dubbel getroffen. Door deze ontwikkelingen was
betrokkenheid en financiële steun vanuit Nederland i.c. de doopsgezinde gemeenten van extra groot
belang, om zo toch de moed in dit vredesproject te houden.
De werkgroep heeft middels artikelen in
Doopsgezind NL en de collectebrief de
gemeenten dringend gevraagd door te gaan
met solidariteit van dit belangrijke project voor
vrede en gerechtigheid.
Voor 2021 zullen digitale en concrete
activiteiten in Palestina en/of Nederland, al dan
niet in samenwerking met de Stichting
Vrienden van Tent of Nations Nederland en
Kairos‐ Sabeel Nederland, worden
georganiseerd, uiteraard conform de dan
geldende corona regels!
Voor 2020 is door WereldWerk € 966 overgemaakt naar Tent of Nations.

Doopsgezind Wereldwerk ‐ Projecten in Afrika
Tanzania
Mara‐werkgroep
De projecten in Tanzania vallen onder de verantwoordelijkheid van de Mara‐werkgroep van
Doopsgezind WereldWerk. Deze werkgroep bestaat uit Els de Quant, Jolande Amorison, Leo Bakker
en Sjoukje Wethmar.

Inleiding
Mara is een regio in het noorden van
Tanzania, grenzend aan Kenia. De
regionale hoofdstad is Musoma. In deze
stad staat onder meer het gezondheids‐
centrum, Bethsaida, dat samen met
Tanzaniaanse doopsgezinden (KMT*) is
opgezet. Verder ligt In de nabijgelegen
stad Shirati het Shirati ziekenhuis, de
technische school en het Akelo
kinderdagverblijf, die allemaal onder de
KMT vallen.
Tenslotte bevindt in de stad Mugumu
met het KMT ziekenhuis Mugumu.
* KMT: Kanisa la Mennonite Tanzania, de
doopsgezinde broederschap in Tanzania

1. Bishop Kisare Vocational Open School (VOS) in Shirati.
In 2020 is deze technische school niet gehinderd door sluiting vanwege het corona virus en in het
eerste halfjaar zijn twee projecten ondersteund.

Het schoolfonds.
Samen met de doopsgezinde kerk (KMT) en de
ouders is een schoolfonds opgericht. Dit fonds
heeft als doel de studenten te ondersteunen, die
anders door geldgebrek dreigen uit te vallen. Het
fonds wordt gefinancierd met bijdragen van de
KMT, de ouders samen met een bijdrage van
Doopsgezind Wereldwerk € 2.300) . Vijftien
studenten zijn op deze manier geholpen. Met dit
fonds kunnen enerzijds studenten de studie
blijven volgen. Verder derft de school de, o zo
belangrijke, inkomsten. Slechts 10% van de
studenten breekt de studie af.

Huisvesting voor studenten en docenten.
Afgelopen jaar is een oude school omgetoverd tot een slaapzaal voor een aantal studenten.
Docenten die ook in de dormitory (slaapgebouw) woonden, moesten ergens anders worden
gehuisvest. De school wil goede docenten graag behouden voor de school en daarvoor is het bieden
van goede een belangrijke voorwaarde.
Dit was echter een kostbaar project en daarom is besloten het project in fasen uit te voeren. Met
steun van het Weeshuisfonds is de eerste fase uitgevoerd. Daarbij is de dormitory opgeknapt en is
voor de docenten een huisje van de KMT opgeknapt.

Verder zijn in 2020 de volgende projecten uit 2019 afgerond.
Aanschaf onderwijsmateriaal.
Met steun van o.a. Dowilvo kon apparatuur t.b.v. de
secretaresse‐opleiding en materiaal t.b.v. textiel‐opleiding
worden aangeschaft. Beide investeringen hebben tot zichtbare
verbeteringen geleid.

Extra boeken uit het Wereldwiskunde
fonds.
Voor een bedrag van € 1.360 is een hele set aan studieboeken
aangeschaft. Dit geeft docenten en studenten belangrijke
toegang tot goed inhoudelijk onderwijsmateriaal.

In 2020 zijn twee projecten van start gegaan.
Aanschaf extra schoolmaterialen.
Met steun van de doopsgezinde gemeente Aalsmeer en de Stichting Ontwikkelingssamenwerking
Aalsmeer konden boeken, gereedschap en andere apparatuur t.b.v. de praktijkvakken worden
aangeschaft.

Vervolgproject huisvesting voor studenten en docenten
Wederom met steun van Dowilvo is in de zomer gestart met de uitvoering van het tweede fase van
dit project. Daarin wordt o.a. de beveiliging aangepakt, zijn tafels en stoelen aangeschaft of
opgeknapt en is de elektrische installatie verbeterd. Tenslotte zijn de gebouwen keurig afgewerkt.
Kortom, een mooie bijdrage om de huisvesting van zowel studenten als docenten te verbeteren.
Tenslotte in het najaar vanuit de Doopsgezinde Gemeente en de Stichting Ontwikkelings‐
samenwerking Aalsmeer wederom een bedrag beschikbaar gesteld t.b.v. de verbetering van het
onderwijs. Dit project is nog in voorbereiding en zal in 2021 worden uitgevoerd.

Tot slot nog enkele algemene punten:
Normaliter wordt de school jaarlijks bezocht, dat was niet mogelijk in het afgelopen jaar. Dit is op
zich geen probleem, want e‐mail biedt voldoende mogelijkheden. Het is alleen lastiger om
beeldmateriaal te krijgen. Des is er momenteel weinig zicht op de ontwikkelingen aldaar.
Het is wel duidelijk dat begin december weer een groep leerlingen opgaat voor het examen.

2. Het Aidswezen project
In samenwerking met de doopsgezinde broederschap in Tanzania (KMT) draagt Doopsgezind
Wereldwerk bij aan schoolkosten van deze weeskinderen en andere kwetsbare kinderen in het Mara
district. De KMT heeft in de dorpen een goed overzicht van welke kinderen in aanmerking komen
voor ondersteuning.
In 2020 werden 186 leerlingen van lagere en middelbare scholen financieel ondersteund.
De groep kinderen die voor steun in aanmerking komt is gegroeid. Door de Corona pandemie zijn in
Tanzania veel kostwinners werkloos geworden. Het budget is daarom niet of nauwelijks toereikend.
Fondsenwerving voor dit project is lastig, omdat de veel fondsen liever steun geven aan projecten
met een duidelijk begin en einde. Daarvan is in dit project helaas geen sprake.

3. Akelo kinderdagverblijf.
Dit kinderdagverblijf in Shirati draait nu al enige jaren onder de bezielende leiding van de
gepensioneerde Bishop John Nyagwegwe.
Jaarlijks is er een budget beschikbaar van
€ 3.500 om het reilen en zeilen van Akelo te
ondersteunen. De kinderen betalen wel schoolgeld,
maar dat is onvoldoende om alle kosten te dekken.
Verder wil de bishop graag de school en terrein
eromheen verder ontwikkelen en voorbereiden op
uitbreiding. Zo is met geld van de adventsactie van
de DG Aalsmeer het buitenspeelgoed sterk
verbeterd. Met de opbrengst werden een
draaimolen, een wip en voetbaldoeltje
gerealiseerd.

Ten gevolge van de Corona‐pandemie ging het
kinderdagverblijf echter 3 maanden op slot. Toen
het dagverblijf weer open mocht bleek dat de
economische crisis ook hier te hebben toegeslagen.
Bij sommige ouders het inkomen weggevallen,
waardoor zij het schoolgeld niet meer konden
opbrengen. In januari begon het kinderdagverblijf
met 39 kinderen, maar na de lockdown waren
hiervan nog 23 kinderen over.

Desondanks lijkt Covid‐19 in Shirati minder heftig
te hebben toegeslagen. Hierbij moet wel worden
aangetekend dat de testmogelijkheden beperkt
zijn.

4. Bethsaida Health Centre, Shirati KMT Hospital & Mugumu
Hospital
Corona in Tanzania
Bij de eerste ‘uitbraak’ van Corona
reageerde de overheid direct.
Scholen werden gesloten en het
gezondheidspersoneel werd
geïnstrueerd. Kerken en moskeeën
konden echter hun overvolle
diensten voortzetten. De president
zei dat dit immers plaatsen van
“healing” zijn.
In maart is gestart met een
inzameling ten behoeve van de
bovengenoemde ziekenhuizen. De
opbrengst van deze actie was
bestemd voor de aanschaf van
beschermingsmateriaal.

Andere projecten.
Dankzij een grote donatie kon in het Bethsaida ziekenhuis een nieuw gebouw voor moeder‐ en
kindzorg worden afgebouwd. In het nieuwe gebouw is ook plaats ingeruimd voor een kraamafdeling.
Door deze nieuwbouw komt elders weer ruimte vrij voor de andere voorzieningen, zoals het
consultatiebureau en de HIV‐afdeling.

Doopsgezind WereldWerk – Werkgroep Duurzame
Ontwikkeling
De WDO zet zich in voor een duurzame kijk op de wereld; om te beginnen bij jezelf en bij
WereldWerk. In een jaar waar bijna alles tot stilstand kwam door de pandemie en een werkgroep die
zich nog aan het formeren is, werden er geen activiteiten ontplooid. Wel zijn er gesprekken geweest
met belangstellenden die de werkgroep mogelijk komen versterken en die een eigen geluid laten
horen.

Doopsgezind WereldWerk – Europese samenwerking
European Mennonite Relief Organizations (EMRO)
Bij EMRO ontmoetten doopsgezinde de hulpwerkorganisaties uit Europa elkaar. Naast Doopsgezind
WereldWerk maken de volgende organisaties deel uit van EMRO:
Mennonitische Hilfswerk (MH) en Mennonite Brethren Mission (MBM 0f Multiply) uit Duitsland,
Caisse de Secours uit Frankrijk, Schweizerische Mennonitische Mission (SMM) en Mennonite Central
Committee (MCC).
Bovengenoemde organisaties informeren elkaar over het voortgaande werk in eigen kring. Er wordt
echter ook concreet samengewerkt, zoals in de comforter‐akties en waar geeft men elkaar
ondersteuning. Afgelopen jaar in online‐vergaderingen om elkaar op de hoogte te houden van
ontwikkelingen in de eigen kring en waar nodig ondersteuning te geven.
In februari kwam een delegatie van MCC‐Noord‐Amerika naar Europa. Er werd in het Duitse
Espelkamp een ontmoeting georganiseerd tussen deze delegatie met de voorzitter van DGWW en de
coördinatoren van de ‘Comfortergroep’.
EMRO heeft de plannen uit 2019 voor een shipment gecontinueerd. In oktober 2020 zou er een groot
feest in Geisberg (Frankrijk) voor het 1200‐jarig bestaan van MCC te vieren (MCC‐Centennial)
georganiseerd worden om zo met een gezamenlijke actie de hulpgoederen gereed te maken voor
een container die naar Jordanië verscheept zou worden. Er was in aanloop van deze centennial veel
contact tussen EMRO en de vertegenwoordigers van MCC‐Europe. Dat waren aanvankelijk Naomi en
Doug Enns en later Linda Herr en James Wheeler. Helaas moesten gedurende het jaar de plannen ten
gevolge van Corona steeds weer worden bijgesteld. De Corona maatregelen in de diverse landen
verstoorde de geplande gang van zaken. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat in 2020 de container
met hulpgoederen vanuit Frankrijk nog niet kon worden verstuurd. Gelukkig kon aan het einde van
het jaar vanuit Zwitserland wel een container worden verscheept.

Jaarverslag adoptiefonds ‘Geef een kind een kans
Voor de kinderen en hun families was 2020 een moeilijk jaar. Zowel in Brazilië als in Paraguay waren
scholen en dagverblijven vrijwel het hele jaar dicht door corona maatregelen. Dat betekende voor de
kinderen niet alleen het verlies van onderwijs, maar ook het verlies van structuur in hun vaak
moeilijke bestaan. Verder kon geen gebruik worden gemaakt van de maaltijdvoorziening van de
school of de dagverblijven. Tenslotte was er minder sociale steun voor de verzorgers van de
kinderen. Daarentegen bleven de scholen in Tanzania open.
De economieën van Zuid‐Amerikaanse landen en die in Tanzania kregen een zware slag. Dit maakte
de situatie in de vaak onvolledige en sociaal zwakke gezinnen nog moeilijker. Zo was er sprake van
meer geweld en meer mensen zochten een vlucht in drank en drugs. De kinderdagverblijven in
Brazilië hebben veel voedsel pakketten uitgedeeld. Verder werden kinderen geholpen met de school
op afstand. Dit laatste was moeilijk met alleen een mobiele telefoon en slecht internet.
In de scholen op het zuidelijk halfrond begint het schooljaar al in
januari. Daarom ontvangen zij de bijdrage graag aan het begin van
het kalenderjaar. Dat is best lastig, want de bijdragen komen
gedurende het jaar binnen. Gelukkig zijn er met scholen in Brazilië
(AMAS) afspraken gemaakt, waarbij het geld wat later kan worden
overgemaakt. Voor kinderen in Tanzania en Paraguay (Villa Hayes)
geldt echter dat bij het uitblijven van schoolgeld, geen onderwijs
kan worden gevolgd. Er wordt naar een oplossing voor dit
probleem gezocht.
Door het kleiner worden van de doopsgezinde broederschap, is de
verwachting dat het aantal donoren verder zal dalen. We hopen
echter dat dit proces langzaam zal verlopen, zodat kan worden
ingespeeld en tijdig kan worden gemeld dat de steun voor een
volgende jaar minder kan zijn. Het Adoptie project wordt al
gedurende een groot aantal jaren ondersteund door een fonds.
Dit fonds nam altijd 11 adoptieplekken voor haar rekening. Dit
fonds is geprofessionaliseerd en vraagt nu een ‘effectrapportage’.
Dit is voor een project op grote afstand als het Adoptie project
een zeer moeilijke opgave. Er wordt naar een oplossing gezocht.
Een en ander betekent wel dat in 2021 wellicht minder kinderen kunnen worden ondersteund.
In de regio Dar es Salaam in Tanzania werden een aantal kinderen ondersteund. Het contact met de
tussenpersoon was moeilijk, zo niet onmogelijk. Er was geen verantwoording van dit deel van het
programma steun en daarom is om met de steun te stoppen.
In 2020 konden 160 kinderen worden gesteund met een donatie van 200 euro per jaar. Met dit
bedrag kon (een deel van de) schoolkosten of de kosten van een dagverblijf worden betaald.
Desondanks hopen we dat in het nieuwe jaar nog veel kinderen en hun families kunnen worden
geholpen. Tenslotte hopen dat in 2021 jaar dat Corona minder storend zal zijn.
Sjoukje Wethmar, coördinator adoptie project Doopsgezind wereldwerk, adoptie@dgwereldwerk.nl

Doopsgezind WereldWerk – Vrienden DVG.
Verlies is het woord dat 2020 tekende. Het grote verlies was het onverwachte overlijden van
Margreet Stelling op 7 april. Margreet begon met enthousiasme haar ideeën voor de vrienden uit te
werken. In januari en februari organiseerde zij een gesprek met enkele belangstellenden over de
mogelijkheden voor de toekomst. Er werd vooruitgezien naar de komende vriendenraad, die op 23
mei stond gepland. De pandemie die over de wereld kwam, bracht het verlies van het bijeenkomen.
Alle plannen bleven liggen. In het bestuur van WW is nog geen vervanging van Margreet benoemd.
Als benoemd door de Vrienden zit Coot Winkler Prins nog in het bestuur. Er blijft hoop op nieuwe
inspirerende ontmoetingen in de toekomst.
In haar uitnodigingsbrief aan het begin van het jaar eindigde Margreet met deze woorden van
Augustinus: “Hope has two beautiful daughters, courage and anger.”
Coot Winkler Prins

Doopsgezind WereldWerk ‐ Christian Peacemaker Teams*
Algemeen beeld
Zoals alle organisaties is ook bij CPT de impact van Corona erg
groot geweest. Juist omdat de focus zou liggen op het
vergroten van het aantal contactmomenten en evenementen
waarop mensen elkaar konden ontmoeten. Na maart hebben
we dit moeten herzien en hebben we meer ingezet op het
versterken van de eigen organisatie. Er is een Heidag georganiseerd in oktober waar bestuur, het
comité van aanbeveling en andere geïnteresseerden zich hebben uitgesproken over de focus en
richting van CPT voor de komende tijd.

Digitaal vredeswerk
Om mensen toch te kunnen bereiken, wordt meer gebruik gemaakt van de digitale middelen, zoals
de website, de Nieuwsbrief, Facebook, Twitter, Vredesnieuws en Instagram. De nieuwsbrief kwam
iedere maand uit en het daarvoor benodigde vertaalwerk werd uitgebesteed. Nieuw in de
nieuwsbrief zijn de oproepen tot actie, waarmee lezers eenvoudig zelf deel kunnen nemen aan acties
die de CPT‐programma’s ondersteunen.

Deelnemers aan de heidag doen gezamenlijk mee aan een van de CPT‐acties.

Internationaal gezien was er ook sprake van
een grote omschakeling. Veel teams konden de
partners in het veld niet meer fysiek bereiken.
Verder zorgden de vele reisbeperkingen ervoor
dat veel teams gedurende het jaar enkel uit de
lokale bevolking bestaan. Tenslotte was het
geven van presentaties onmogelijk, waardoor
is besloten om over te stappen op het maken
van webinars over het werk van CPT.
Deze webinars waren en zijn uiteraard ook
vanuit Nederland te volgen.

Uitbreiding van werkzaamheden
Het doel om bereik van CPT structureel te vergroten is in 2020 niet geslaagd, al wordt vermoed dat
dit zonder corona nog steeds een realistisch doel is. Het aantal abonnees op de Nieuwsbrief is het
afgelopen jaar gestegen van 100 naar 138. Dit maakt ons optimistisch voor de toekomst, zeker
wanneer evenementen weer mogelijk zijn. Het aantal volgers op Facebook is gestegen naar 357 en
op Instagram inmiddels zijn er 81 volgers.

De toekomst
Naar aanleiding van de Heidag is besloten de ambities te vergroten.
De eerste stappen op dit pad zijn reeds gezet. Er is besloten om een grootschalige
promotiecampagne op te zetten, in combinatie met een nieuwe website. Verder is besloten zullen
kerken worden benaderd met een liturgische handreiking. Tenslotte zal het bestuur worden
uitgebreid zodat al deze ontwikkelingen ook organisatorisch zijn bij te benen zijn.
* CPT is een zelfstandige stichting, maar heeft nauwe banden met 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.
Het Scholarship Fund wordt vandaag de dag gecoördineerd door twee personen, t.w. Thijs van
Hoogstraten en Rimke van der Veer. Het Scholarship Fund stelt theologie‐studenten in staat om de
studie te volgen en af te ronden. In 2020 werd via Doopsgezind WereldWerk dit werk gesteund met
een bedrag van bijna € 15.000
Ook in 2020 bleef Doopsgezind WereldWerk doopsgezinde gemeenten aanmoedigen om zelf een
actie te starten t.b.v. een project. De opbrengst kan vervolgens door Doopsgezind WereldWerk
worden verdubbeld. In het afgelopen kon zo de opbrengst van een actie van de Friese Doopsgezinde
Sociëieit worden verdubbeld, zodat er in de stad Iquitos in Peru vanuit de lokale doopsgezinde
gemeente meer materiële ondersteuning kon worden geboden aan mensen die ten gevolge van
Corona in financiële moeilijkheden waren geraakt.
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 2020 was deze actie
weer in goede handen bij de doopsgezinde gemeente in Alkmaar. We zijn deze gemeente veel dank
verschuldigd.

Samenwerkingsverbanden.
Doopsgezind WereldWerk werkte in 2020 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
adres:
website:
email:
bankrekening:

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

