Jaarverslag 2021

De afbeelding op de voorpagina is één van de vele comforters die het afgelopen jaar zijn gemaakt in Enschede.

Voorwoord
2021 was het tweede jaar dat Corona invloed had op activiteiten van WereldWerk. Opvallend is de
veerkracht van iedereen die betrokken is bij WereldWerk. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat we
de schouders eronder kunnen zetten om het mogelijke te realiseren. Geïnspireerd door digitale
mogelijkheden zijn nieuwe manieren gevonden om door te gaan.
De voordelen van digitaal vergaderen zijn ontdekt en worden
langzamerhand zeer gewaardeerd. Het levert niet alleen
tijdsbesparing op, maar het spaart ook veel energie. Zo heeft het
ook invloed op onze ecologische voetafdruk. Men hoeft niet meer
per trein of per auto naar een vergadering te reizen. Je logt
vandaag de dag 2 minuten voor de vergadering in en je bent
aanwezig bij de vergadering. Vervolgens druk je na afloop van de
vergadering eenvoudig op de knop ‘leave meeting’ en ben je weer
thuis.
De nieuwjaarsbijeenkomst was noodgedwongen digitaal, maar dankzij Zoom konden we deze keer
ook gasten uit Jordanië en Honduras verwelkomen.
Er waren natuurlijk ook nadelen door Corona. De fysieke presentie van WereldWerk raakte echter op
de achtergrond. Daarbij liepen we tegen vragen aan als:
 Hoe kan WereldWerk zichtbaar blijven in de gemeenten?
 Hoe kunnen gemeenten geïnformeerd worden over de activiteiten, want de noden in de
wereld en de vragen rond gerechtigheid en vrede gaan gewoon door en vragen soms om
meer aandacht dan gewoonlijk.
 Hoe houden we verbinding met de diverse werkgroepen die WereldWerk rijk is?
Kortom: digitaal vergaderen is één, maar wandelganggesprekken en fysieke ontmoetingen zijn en
blijven van grote waarde.
Er waren gelukkig nog perioden waarin fysieke ontmoetingen wel mogelijk waren, zij het met een
aantal restricties, zoals:
 Twee ontmoetingen tussen Quakers en Doopsgezinden, waarin van gedachten werd
gewisseld van wat ons samen inspireert.
 Een zeer nuttige Heidag over fondswerving voor bestuur en werkgroepen.
 En tot slot het transport van comforters en schooltasjes en andere hulpgoederen naar de
vluchtelingenkampen in Jordanië, zij het met een jaar ‘Corona‐vertraging’.
Al met al kijken we toch tevreden terug op een jaar waarin WereldWerk een bijdrage kon leveren aan
projecten, verbindingen en ontmoetingen. Verder kijken we hoopvol vooruit naar een toekomst, die
nieuwe uitdagingen en mogelijkheden met zich meebrengt en nieuwe verbindingen kan laten
ontstaan.
Met dank aan al die naar gerechtigheid verlangende mensen, de barmhartigen, zachtmoedigen en
vredestichters. Mensen die licht willen zijn in de wereld en die zich inzetten voor de dienst aan de
naaste en aan heel de schepping.
Waldemar Epp, voorzitter Doopsgezind WereldWerk

Inleiding
Het is ook dit jaar niet gelukt om een kort verslag te schrijven. Soms is het goed om bondig te zijn,
maar bij een bondig verslag zouden de projecten tekort worden gedaan.
Het voorwoord vermeldde al, dat de Corona‐pandemie ook in 2021 van grote invloed is geweest op
het werk van Doopsgezind WereldWerk en de aan WereldWerk verbonden projecten. Door de
beperkingen zijn echter ook nieuwe mogelijkheden gevonden om te communiceren. Verder hebben
veel projecten zich aangepast aan de veranderde omstandigheden.
Dit jaarverslag wordt u in digitale vorm aangeboden. Hierdoor kunt u het verslag gemakkelijk delen
met andere belangstellenden. Aarzel niet om dit te doen.
Ik wens U net als andere jaren veel leesplezier!
Gerrit Jan
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

De Internationale Vredesgroep in 2021
Inleiding
In 2001 kreeg de Internationale Vredesgroep (IVG) van het bestuur de opdracht werk te maken van
een gelijkwaardige verbinding tussen doopsgezind Honduras en doopsgezind Nederland, iets dat
uitstijgt boven eenzijdige hulpprojecten. Uit die opdracht is warme vriendschap geboren en daarnaast
een scherpere kijk op onszelf en onze praktijk van oecumene en (groene) vredestheologie.

Contactlijnen.
Er zijn als het ware drie contactlijnen die in elkaar blijken te grijpen:
1. Iglesia Evangélica Menonita Honduras (IEMH) ‐
de doopsgezinde broederschap in Honduras.
Het gaat hier om ondersteuning van de creatieve vredesinzet van
doopsgezind Honduras via Proyecto Paz y Justicia (PP&J). Hierbij
bijstand wordt verleend aan gevangenen, aan kwesties van
mensenrechten en aan misdaden tegen de menselijkheid.
Verder werden in het afgelopen jaar enkele ernstige
administratieve plooien gladgestreken en werd er weer
vooruitgekeken.
Wat gebeurt er binnen dit contact?
 Wekelijks bezoeken leden van doopsgezind La Ceiba gevangenen. Het afgelopen jaar lag de
nadruk op bezoek aan vrouwelijke gevangenen, die vaak ver weg van hun eigen familie en
gezinsverband zijn gedetineerd. Samen met een maatschappelijk werker in opleiding en een
journalist uit het mensenrechtenprogramma ontstond er een verrassende intimiteit waarin de
vrouwen hun verhalen deelden, verhalen tussen wanhoop en moed.





Uit dit werk is de visie ontstaan voor een centrum waarin een brug wordt geslagen tussen
detentie en vrijheid, mede naar het Nederlandse Exodus model. Vooral doopsgezind Aalsmeer
heeft met de burgergemeente Aalsmeer fondsen beschikbaar gesteld. Die toezeggingen
worden nu gecombineerd met toezeggingen van andere NGO’s en overheidsdiensten. Al met
al is dit veelbelovend, delicaat én ingewikkeld.



In de nasleep van de twee orkanen van het najaar 2020 heeft men gemeenschapsversterking
kunnen doen in een door bendegeweld verziekt stadsdeel (Chamelecón). Dit werk wordt
eigenlijk ook geheel gedragen door de grote persoonlijke en vrijwillige inzet van de lokale
doopsgezinde gemeente.

Het is 15 jaar geleden dat onze betrokkenheid op ‘mijnbouw’ in Honduras
begon. Deze vorm van geweld tegen mens en milieu lijkt slechts te
verergeren. PP&J is vanuit hun focus op vredeswerk betrokken geraakt bij
een breder en oecumenisch project ‘mensenrechten’. De presentatie in
SEMILLA zette aan tot verkenning van een structurele aanpak, zoals de
verkenning van onderliggende oneigenlijke wetgeving. Kwesties van
Mensenrechten schuren nauw aan tegen kwesties van Misdaden tegen de
Menselijkheid (zie Sands).
2. CLAI/AELAPI.
In deze contactlijn staat de verbinding centraal tussen de inheemse oecumene van Latijns Amerika
en Europese partners. CLAI staat voor Consejo Latino America de Iglesias, een equivalent van de CEC

(Conference of European Churches). Daarbij maakt CLAI maakt deel uit van AELAPI (Articulación
Ecumenica Latino Americana de Pastoral Indigena).
Vanuit onze mijnbouwbemoeiingen is Doopsgezind WereldWerk‐IVG samen met
IEMH en SEMILLA betrokken geraakt bij inheemse (indiaanse) netwerken en
perspectieven op de theologie van Schepping. Dat zet nu door in een gedeelde
inbreng ADS ‐ CLAI/AELAPI in de komende Algemene Vergadering van de
Wereldraad van Kerken, die in september 2022 plaatsvindt in Karlsruhe.
3. Samen met Doopsgezinde Zending.
Het gaat hier om de ondersteuning van de vertaling van de ‘Jozef cyclus’ zoals die
door de Doopsgezinde Zending is ontworpen in de zg. leerhuistraditie. Deze
benadering lijkt wonderwel aan te sluiten bij de leertraditie van Midden Amerika.
SEMILLA was deze keer de plek van een intensieve vertaalexercitie van de Jozef‐
cyclus met de Doopsgezinde Zending. Boeiend, ingewikkeld en omvangrijk!

Tenslotte.
Het was een voorrecht om eind 2021, ondanks COVID, toch een aantal weken op bezoek te kunnen
gaan bij onze moedige geestverwanten. Naast de ernstige impact van de pandemie blijft ook de
gewone stress aanwezig. Denk hierbij directe armoede, geweldsdreiging op de meeste straathoeken,
ziekte zonder (genees)middelen en zeker ook het gevoel van goede mensen ‘dat ze nooit genoeg
doen’.
Vanwege de gezondheidsbeperkingen was echt rondreizen niet mogelijk. Daarom kwamen de
betrokken partners naar één centrale plek, t.w. ’SEMILLA’, het centraal gelegen doopsgezind
seminarie van Midden Amerika. Het toeval wilde dat ons bezoek deels samenviel met een regionale
planningsvergadering voor het komende jaar ‐ voor het eerst ook weer ‘live’.

‘Afgezien van een indrukwekkend cursuspakket (ook online te volgen voor heel Latijns Amerika!)
functioneert SEMILLA ook als een soort ‘kloosterschool’ voor passanten of pelgrims zoals ondergetekende.
In de ‘cel’ naast mij woonde een jonge vredesactivist uit Minnesota. Na een lange actie aan de bronnen van
de Missippippi was hij daar om zichzelf terug te vinden in ontmoeting met deze andere wereld. In de
‘kloostergang’ namen we tijd voor ontmoeting en voor het wederzijds verhaal, net als PP&J over
mensenrechten en misdaden tegen de menselijkheid. (2)
Zo verzamelde zich als vanzelf een kring van mensen, van tussen Drachten, Minnesota, Ecuador en Midden
Amerika, waarin we ervaringen deelden en zorgen en pijn. Belinda Rodriguez en Gladys Velasquez van
doopsgezind Honduras kregen ruime aandacht voor hun ervaring. Dat werkte sowieso helend voor alle
betrokkenen, ook voor de jonge man uit Minnesota. Reden hiervoor was dat we elkaar na twee jaar COVID
weer in den lijve konden ontmoeten, konden lachen, konden zingen en bidden. Zeker ook omdat Belinda als
het ware even uit haar eigen kringetje werd getild en herkenning vond in de ervaring van anderen

Verklarende woordenlijst


CLAI staat voor Consejo Latino America de Iglesias.
Zie ook https://www.facebook.com › Iglesias.CLAI



CLAI maakt deel uit van AELAPI (Articulación Ecumenica Latino Americana de Pastoral
Indigena), een oecumenische organisatie die zich hard maakt voor de verwoording van
inheems pastoraat in Latijns‐Amerika.



DGWW ‐ IVG: het programma Internationale Vredesgemeente van Doopsgezind WereldWerk



IEMH ‐ Iglesia Evangélica Menonita Honduraña – doopsgezinde broederschap in Honduras.



PP&J ‐ Proyecto Paz y Justicia – project voor vrede en gerechtigheid.
Zie ook: https://www.facebook.com › ProyectoPazYJusticia



SEMILLA ‐ Seminario Anabautista Latino America (in opdracht van regionale doopsgezinde
broederschappen van Midden Amerika.
Zie ook: www.semillagt.org
Meer achtergrondinformatie:
Sands, Philippe (2018); Galicische Wetten ‐ over de oorsprong van Genocide en Misdrijven
tegen de menselijkheid; Spectrum – Houten.

Doopsgezind WereldWerk – Comforters
2021 was voor de activiteiten rondom het maken van
comforters een rustig jaar. Door de Corona‐crisis kwamen
vele groepen niet of weinig bij elkaar, hoewel er thuis of in
kleinere groepen wel werd doorgewerkt aan het maken
van comforters.
Slechts één keer hebben wij (Marjan en Jeannette) een
introductie gegeven over het maken van comforters en
waar deze naar toegezonden worden. Dit was in Blokzijl
voor de Ring Zwolle. Daar is men enthousiast aan het werk
gegaan in verschillende kleine groepjes.
De groepen hebben af en toe een mail gekregen met de
stand van zaken rondom het transport vanuit Geisberg
(Frankrijk). Dat transport is ten gevolge van Covid‐
beperkingen pas in het najaar 2021 daadwerkelijk
vertrokken naar Jordanië, een jaar na de geplande datum.
Marjan Huisman en Jeannette Stenvers

Scholarship Fund WereldWerk in 2021
Deze bijdrage over 2021 bestaat uit een kort verslag en een financieel overzicht.
Ondergetekenden, Rimke van der Veer en Thijs van Hoogstraten, vormen tezamen het Scholarship
Fund Committee. In het jaar 2021 zijn er in totaal 14 studenten gesteund, tot een bedrag van ruim
€ 13.000, iets minder dan het begrote bedrag van ruim € 17.000.
Trouwe aanvragers komen uit Tanzania, Kenya, en Honduras, andere zijn weggevallen, enkele zijn
nieuw, zoals Suriname. Het systeem van een lokale ondersteuning blijft essentieel. De Coronacrisis
heeft bij dit alles in 2021 een grote wissel getrokken op de studievoortgang en de communicatie
daarover.
Uit een aantal landen zijn het afgelopen jaar geen aanvragen gekomen
Ethiopië was al eerder uit de begroting genomen, omdat het Meserete Kristos Kollege namelijk al
ruimschoots financiële steun van anderen heeft. Verder werden het afgelopen jaar geen aanvragen
ingediend vanuit Indonesië, Israël/Palestijnse gebieden en Honduras.

Het afgelopen jaar zijn in de volgende landen studenten ondersteund, t.w.:
Kenya: drie maal per jaar worden drie studenten aangemeld via Rebecca Osiro, de lokale
ondersteuner. Er wordt bij de aanvraag nadrukkelijk vermeld dat de studenten betrokken zijn bij een
lokale doopsgezinde gemeente.
Tanzania: meestal worden in dit land ieder jaar ca. 10 studenten ondersteund. Medio 2021 is voor
een andere vorm van bemiddeling geopteerd. De bemiddelingen verloopt nu via Betshaida en een
bredere lokale commissie. Dit werd afgestemd met de penningmeester van Wereldwerk en met de
werkgroep.
Uganda: uit dit land kwam een eenmalige aanvraag binnen, die als zodanig is gehonoreerd.
Suriname: uit dit land kwam voor het eerst een aanvraag en om meer dan één reden wordt dit gezien
als een opdracht voor het Scholarship Fund. In 2021 is één student gesteund voor een ICT opleiding
aan de lokale Polytechnic. In een dankbrief schreef hij ons onder meer, in eigen woorden:

“Van het diepste van me hart wil ik een ieder danken die mij heeft geholpen en mijn doel is om een ieder
die mij heeft geholpen te bewijzen dat ik mijn diploma wel haal in 4 jaar en hoop ik dat ik jullie trots maak.
Ten aanzien van mijn schoolsituatie gaat het goed ik heb tot nu toe mijn ‘her‐vakken’ kunnen beperken tot
1 vak. Het schooljaar heeft wat langer geduurd om tot een einde te komen maar dat is om de huidige
Covid‐situatie.
Als ik de woorden kon vinden een ieder te danken had ik dat gedaan maar helaas zijn woorden niet genoeg
om jullie te belonen voor de goeie daden die jullie verrichten. Ik ga mijn best blijven doen niet alleen op
school maar ook in het dagelijkse leven. De organisatie is en zal altijd een heel groot deel zijn voor het
realiseren van mijn toekomst. Alsnog hartelijk dank en ik wens jullie een heel fijne dag”.

Dank zeggen we aan penningmeester Roel Meihuizen voor zijn praktische steun bij het
betalingsverkeer.

Terugkijkend op dit jaar 2021:
De opzet van het Scholarship Fund blijft kleinschalig, maar meeleven met de studenten blijft een
opgave. Anderzijds kan daar dan toch op die wijze continuïteit worden geboden. Ondergetekenden
willen dit wel blijven doen, maar bezinning op de effectiviteit en kwaliteit van deze vorm van
studiesteun blijft aan de orde.

Scholarship Fund: het jaar 2021 in cijfers.
begroting
2020

Ethiopië

uitgaven
2020

begroting
2021

uitgaven
2021

€0

€0

€0

Honduras

€ 1.000

€ 790

€ 2.000
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€0

€0

€ 1.000

€0

€ 1.000

Israël/Palestijnse
Gebieden

€ 2.000

€ 2.500

€ 2.000

€0

€ 1.000

Tanzania *

€ 5.000

€0

€ 6.500

€ 6.639

€ 6.000

Kenya

€ 5.000

€ 3.348

€ 5.000

€ 4.093

€ 5.000

€0

€ 1.000

€0

€ 1.000

€ 1.500

€ 1.000

€ 17.500

€ 13.232

€ 16.000

Uganda (nieuw,
eenmalig)
Suriname (nieuw
per 2021)
Totaal

€ 13.000

€ 6.638

€0

begroting
2022

€0

€0
€ 2.000

Werkgroep Midden Oosten in 2021.
Inleiding.
In 2021 is door de werkgroep één keer fysiek vergaderd. In die vergadering is Sandra Lont
verwelkomd als vijfde lid van de werkgroep. De werkgroep bestaat naast Sandra uit: Lynn Kaplanian‐
Buller, Pieter Kat, Yvonne van de Vijver en Els du Rieu. 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.
De werkgroep stelt zich tot doel om door persoonlijke presentaties en bijdragen in Doopsgezind NL
doopsgezinde gemeenten en anderen te betrekken bij de situatie in Israël en de Westelijke
Jordaanoever. Het gaat daarbij vooral om bewustwording van de impact van het toenemende
apartheidsbeleid van de staat Israël voor de Palestijnse bevolking in Israël, Gaza en de bezette
Palestijnse gebieden, inclusief het geweld wat daarbij wordt gebruikt. De werkgroep probeert door
middel van ondersteuning van Palestine Community Music en de kinderkampen van Tent of Nations,
een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en de vorming van innerlijke
weerbaarheid in een leefomgeving waar onzekerheid over toekomst en dagelijks leven met geweld
de boventoon voert.

Tent of Nations
Toenemende vernielingen en brandstichting bij de Tent of Nations.
Vanaf begin 2020 waren door de Corona pandemie de grenzen van Israël gesloten voor toeristen. Dit
heeft tot november 2021 geduurd. Voor de Tent of Nations had dit drastische gevolgen. Tent of
Nations is het educatieve project van de Palestijns Lutherse familie Nassar nabij Bethlehem. Dit
betekende minder inkomsten van bezoekers en geen inzet van internationale vrijwilligers in het
plant‐ en oogst seizoen. Verder werden door de pandemie en door de onveilige situatie op de
boerderij de kinderzomerkampen afgelast. Normaliter werkt de aanwezigheid van internationale
vrijwilligers als een beschermend schild voor de boerderij. Juist de afwezigheid ervan leidde tot meer
aanvallen op de boerderij.
Er was ook sprake van een toename van
geweld en van vernielingen door
vandalen uit de omgeving, door
kolonisten en door het Israëlische leger.
De verslechterde omstandigheden van
de boerderij was voor de werkgroep
aanleiding voor nieuwe acties om de
Tent of Nations onder de aandacht te
brengen en actiever fondsen te werven.

Brand in de wijngaard.
De vrijdag voor Pinksteren stichtten indringers brand in de boom‐ en wijngaard van de familie Nassar. In
luttele seconden verbrandde de jonge aanplant van ruim 1100 olijf‐ en vruchtbomen plus druivenranken,
een schadepost van ongeveer € 80.000. Enkele dagen later werden door het Israëlische leger nog eens 65
volwassen olijfbomen en een toegangshek omver gereden. Men ‘was op weg naar het hun land van de
buren’. Tel daarbij komt dan nog de schade van de vernieling van zonnepanelen in 2020 (schade ongeveer
€ 100.000) en de kosten van de rechtszaken ten behoeve van het behoud van grond en gebouwen. Dit zijn
rechtszaken die zich sinds 1991 voortslepen. Reden te meer om de noodsituatie van de Tent of Nations

Regionale vriendenmiddagen Tent of Nations.
De werkgroep zette zich in voor de organisatie van regionale vriendenmiddagen van de Tent of
Nations in Hengelo (Ov) en Leiden. Verder bezocht Pieter Kat de vriendenmiddag in Oostburg.
Tenslotte organiseerde Jaap Schiere op 25 september in Drachten een informatieve ontmoeting over
Tent of Nations.

Solidariteit acties van Doopsgezind WereldWerk
Het bestuur van Doopsgezind WereldWerk toonde haar solidariteit met Tent of Nations door na de
brand haar bankrekening nummer open te stellen voor giften voor de aankoop van bomen. De
Werkgroep Duurzame Ontwikkeling stelde de opbrengst van de broederschapscollecte ter
beschikking aan het herstel van de zonnepanelen. De werkgroep kreeg op de Heidag van
WereldWerk op 6 november volop de gelegenheid zich bij te scholen in fondswerving en
projectontwikkeling. Zo kunnen wij concreter plannen ontwikkelen om het draagvlak voor onze
projecten binnen en buiten de Doopsgezinde Broederschap te verbreden.

Inspiratiebronnen
Voor de eigen informatievoorziening wordt dankbaar gebruik gemaakt van het netwerk van Kairos‐
Sabeel Nederland, Sabeel Jeruzalem, Kumi Now, Friends of Sabeel North America, Friends of Sabeel
Canada, The Rights Forum, Vrienden van de Tent of Nations Nederland, Friends of Tent of Nations
North America en Plant een Olijfboom.
De familie Nassar put moed uit hun christelijke levensovertuiging en uit haar bewuste houding van
geweldloosheid inclusief de absolute weigering mee te gaan in het vijanddenken. De solidariteit van
vrienden van de Tent of Nations wereldwijd is voor hen hartverwarmend en een grote steun. Het
geeft hen kracht om verder te gaan.

Project Palestine Community Music van Musicians without Borders in 2021.
Het jaar 2021 was een turbulent jaar door de negatieve invloed van corona op de contacten met de
verschillende locaties op de West Bank. Kenmerkend was dat de projectleider Fabienne van Eck alles
in het werk stelde om de contacten met de medewerkers levend te houden.
Vorig jaar werd door de beperkende maatregelen ten
gevolge van de pandemie een begin gemaakt met de inzet
van digitale programma’s. Deze zijn gemakkelijk zijn te
volgen en nodigen uit tot veel activiteiten zoals ritmes,
zang en rap. De rap heeft een grote vlucht genomen,
omdat de kinderen hun eigen teksten kunnen maken en op
die manier hun gevoel, hun agressie op een geweldloze
manier kunnen uiten. Er zijn zelfs kleine studio’s waar een
rap kan worden opgenomen en “uitgezonden”.
In dit jaar is het geweld helaas verder toegenomen, zelfs
zodanig dat de projectleider zelf in gevaar is geweest.
Hierdoor moest de plaatselijk organisatie, waarmee in het
project werd samen gewerkt, zich terug trekken.
Gelukkig is er een nieuwe samenwerking tot stand
gekomen met een lokale organisatie in Bethlehem:
Bara’em Chirass, waardoor het project een nieuwe impuls
heeft gekregen. Bovendien heeft men in Bethlehem de beschikking gekregen over veel ruimtes.
Door deze ontwikkelingen was het weer mogelijk om de in coronatijd voorbereide programma’s ‘live’
te starten. Er wordt hierbij alleen gewerkt met lokale mensen, die meestal zijn geboren in één van de
vluchtelingenkampen. In een ander deel van het project zet men zich in voor kinderen met
beperkingen. Dove en gehoorgestoorde kinderen nemen daarbij een belangrijke plaats in.

Adoptieproject van Doopsgezind WereldWerk:

‘Geef een kind een kans’.
In 2021 werden 165 kinderen ondersteund. De bijdrage is € 200 per jaar en dat bedrag is bedoeld
voor schoolgeld voor opvang in een kinderdagverblijf.

De gevolgen van de Corona‐pandemie.
Het was voor de betrokken scholen in Brazilië, Paraguay, en Tanzania een heel moeilijk jaar.
Door de Corona epidemie waren veel scholen en dagverblijven zelfs langer verplicht gesloten dan de
scholen in Nederland. Helaas zijn in die landen de mogelijkheden om digitaal onderwijs te ontvangen
zeer beperkt. Bijna geen enkel gezin van de kinderen heeft de beschikking over een computer en
meestal is geen wifi verbinding aanwezig. Men probeert wel in contact te blijven, maar dat moet dan
met behulp van een mobiele telefoon. Soms heeft men contact door middel van huisbezoek. Het
verlies van de structuur van school of dagverblijf en het verlies van een goede maaltijd zijn voor deze
kinderen en hun families een groot probleem.
De meeste kinderen komen uit sociaal zwakke situaties, zoals onvolledige
gezinnen, opvang door familie (vaak grootouders) en een omgeving met
geweld, verslaving etc.. Meestal is er sprake van kleine en slechte
huisvesting. Dit maakt werken thuis nog moeilijker zo niet onmogelijk. De
medewerkers van scholen en dagverblijven hebben wel doorgewerkt in
deze moeilijke periode. Er was contact via de telefoon en door huisbezoek.
Daarnaast werd waar mogelijk voedselhulp gegeven. Wel is er veel
achterstand ontstaan in leerprestaties.
Tot slot waren er zorgen ten aanzien van de thuissituatie van de kinderen.
Veel gezinnen hebben het door Corona financieel extra moeilijk gekregen.
Eind 2021 konden gelukkig veel scholen en dagverblijven weer langzaam de deuren openen.
Dat gebeurde eerst met halve klassen of groepen en later langzamerhand meer. In zo’n situatie zou
je de gezinnen graag met wat meer geld willen steunen. Helaas is dit niet mogelijk, omdat de
inkomsten langzamerhand dalen In 2021 konden we echter voldoen aan onze financiële
verplichtingen. Naast de bijdrage van onze sponsoren werden enkele losse giften ontvangen. Verder
was de opbrengst van de kerstcollecte van Doopsgezind WereldWerk bestemd voor het
Adoptieprogramma.
Er wordt altijd gezocht naar nieuwe sponsors en soms lukt dat ook.
Toch wordt het aantal sponsoren langzamerhand kleiner.
Doopsgezinde fondsen willen soms tijdelijk bijspringen, maar doen dat
niet structureel. De realiteit van het Adoptieprogramma is echter
anders: als een kind de school of het dagverblijf verlaat, staan er bij
wijze van spreken tien andere kinderen te wachten op ondersteuning
op de weg naar een betere toekomst. Het effect van de steun aan deze
groep kinderen is heel groot. De toekomst van deze kinderen in de
maatschappij is met deze steun een stuk rooskleuriger. Ze hebben een
grotere kans op het vinden van een baan en regelmatig zien we hen terug als leerkracht of in de
verpleging.
We zijn de sponsoren heel dankbaar voor hun steun. Steun die het ons mogelijk maakt om al bijna
vijftig jaar kinderen te steunen op een weg naar een betere toekomst.

MARA werkgroep in 2021:
Het werk gaat door!
De MARA werkgroep bestaat uit: Els de Quant, Sjoukje Wethmar, Jolande Amorison en Leo Bakker.
De werkgroep werkt samen met Kanisa la Mennonite Tanzania (Doopsgezinde broederschap in
Tanzania)

1. Inleiding
Mara is een regio in het noordwesten van Tanzania, grenzend
aan Kenia en het Victoriameer. De regio is met een kleine
20.000 vierkante kilometer half zo groot als Nederland en telde
in 2012 ruim 1,7 miljoen inwoners. De hoofdstad van de regio is
Musoma. Verder ligt het beroemde Nationaal Park Serengeti
grotendeels in deze regio.
De activiteiten van Doopsgezind WereldWerk en in het
bijzonder de MARA werkgroep spelen zich af in de buitenrand
van Musoma Urban (het stadsgebied), in het district Rorya, in
de plaats Shirati en in het Serengeti gebied.
Het afgelopen jaar werd vooral gekenmerkt door de Corona pandemie, hoewel het niet altijd even
duidelijk was in welke mate die ook in Tanzania van invloed was. Ondanks de beperkingen is het werk
doorgegaan. Gelukkig konden Els en Robbert de Quant in de zomer van 2021 weer een werkbezoek
afleggen. Hiervan is een apart reisverslag gemaakt dat u bij Doopsgezind WereldWerk kunt opvragen.
Verder zijn er zeer regelmatige mailcontacten geweest met de verschillende contactpersonen van de
projecten en de broeders en zusters van de Kanisa La Mennonite Tanzania (KMT).
In 2021 zijn er een vijftal projecten in het Mara district ondersteund:
 het Aidswezenprogramma in verschillende regio’s in het Mara district
 het Akelo kinderdagverblijf in Shirati
 de Kisare Vocational Open School in Shirati
 het KMT district ziekenhuis in Shirati, inclusief de lepra afdeling bij het ziekenhuis
 het gezondheidscentrum Bethsaida in Musoma
Verder is Doopsgezind WereldWerk in Tanzania actief met het Adoptieprogramma en met het
Scholarship Fund.

2. Corona in Tanzania
2021 stond ook in Tanzania in het teken van Corona en het overlijden op 17 maart van Corona
ontkenner President Magufuli. Zijn opvolgster Samia Suluhu Hassan heeft de strijd met Corona wel
aangebonden.
Voor de gezondheidszorg betekende dit dat er tot in maart 2021 geen ‘boekhouding’ over het virus
werd gevoerd. Er werd gelukkig wèl zorg verleend, waarbij er door regionale inspanningen aparte
corona ziekenhuisvoorzieningen waren. Het gezondheidscentrum Bethsaida en de twee ziekenhuizen
van de Tanzaniaanse Doopsgezinde kerk waren gelukkig reeds in maart 2020 door gulle giften vanuit
de Nederlandse broederschap voorzien van beschermingsmiddelen voor de medewerkers.

Onder de vorige president en door Corona is de economische groei dramatisch teruggevallen. Dit had
onder meer tot gevolg dat er een groot geldtekort was bij de belangrijkste zorgverzekeraar. Hierdoor
was er in 2021 een grote achterstand bij de uitbetaling van declaraties aan zorginstellingen.

3. Aidswezen programma.
In samenwerking met de doopsgezinde kerk (KMT) in Shirati draagt Doopsgezind WereldWerk bij aan
schoolkosten van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen in een deel van het Mara district.
Deze hulp bestaat bijvoorbeeld uit een bijdrage aan het schoolgeld, aan uniformen of schoolspullen.
De KMT heeft door middel van de lokale pastores een goed overzicht welk kind mogelijk in
aanmerking komt voor ondersteuning. In 2021 ontvingen ruim 200 leerlingen een financiële
ondersteuning. De Corona pandemie leidde tot meer werkloosheid en daarmee tot meer financiële
problemen.
Fondsenwerving voor dit project is lastig omdat de meeste organisaties wel geld willen geven voor
projecten met een duidelijke begin ‐en einddatum. Hulp aan Aidswezen of andere kwetsbare
groepen gaat echter continu door.

4. Akelo kinderdagverblijf.
2021 was een moeilijk jaar voor het kinderdagverblijf. Door de
Covid‐pandemie werden er veel minder kinderen aangemeld.
Daardoor was het inkomen van de school ook minder en dit leidde
helaas tot het ontslag van 2 stafleden.
Verder had men te kampen met andere tegenslagen. De directeur
is enkele maanden ziek geweest en verder werd o.a. een laptop
met alle gegevens gestolen. Met een bijdrage van o.a.
Doopsgezind WereldWerk kon een nieuwe laptop worden
aangeschaft. Tot slot is in het afgelopen jaar een installatie
aangelegd waarmee water uit het Victoriameer wordt aangeleverd.
Er was nog ander goed nieuws te melden:
Een gehandicapt kind was al een aantal jaren bij Akelo, omdat dit de enige plek was waar het kind terecht
kon. Met veel liefde, aandacht en geduld is het kind zo vooruitgegaan, dat het met de andere kinderen
naar de lagere school kan.

5. Shirati, Bishop Kisare Vocational Open School (VOS)
In 2020 is een zeer uitgebreid verslag van het project van de Vocational Open School in Shirati
geschreven. Dit jaar wordt volstaan met een korte update.
In 2021 is de school gelukkig niet gehinderd door sluiting vanwege het coronavirus. Hierdoor heeft
de school verder kunnen werken aan de ontwikkeling van de studenten en het klaarstomen van hen
voor de examens in december.

Het Dormatory‐project
In 2021 is het ‘Dormatory project’ afgerond. Dit was mogelijk door een bijdrage van € 5.300 van de
Stichting Horizon. Zo zijn ramen en deuren zijn voorzien van horren en sloten. Het sanitair is grondig
opgeknapt. Tenslotte zijn meer hygiënevoorzieningen beschikbaar gekomen voor de meisjes.

Door een omheining met toegangspoort is de veiligheid van de leerlingen sterk verbeterd..
Verder zijn drie zgn. docentenhuisjes gerenoveerd, waardoor 7 docenten op acceptabele wijze op
zichzelf kunnen wonen. In de dormatories kunnen nu 30 studenten worden gehuisvest.
Tot slot zijn 2 klaslokalen compleet ingericht met tafels en stoelen en
schoolborden. Deze lokalen zijn bedoeld voor de studenten om rustig
huiswerk te kunnen maken.
Hiermee zijn alle doelstellingen van het project gehaald. Alle donoren
die de afgelopen jaren bij dit grote project waren betrokken, worden
hartelijk bedankt.

Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Met een bijdrage van € 5.000 van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is hard gewerkt aan de
verbetering van het onderwijs. Er zijn boeken en posters aangeschaft plus praktijkmaterialen, zoals
metaal, stoffen en hout. Hiermee zijn de basisvoorzieningen op peil.
Een groot deel is echter gebruikt voor trainingen en bijscholing van de docenten, een speerpunt voor
de VOS.
Hierbij wordt gewerkt aan:



Algemene didactische kennis en vaardigheden
Vakkennis en vaardigheden.

Voor beide aspecten is een eerste training opgezet en deze is in 2021 met succes afgerond. Het is de
bedoeling dat de kwaliteit van onderwijs ook de komende jaren speerpunt blijft. Doopsgezind
WereldWerk vervult daarbij een faciliterende rol.
Alle docenten ontvingen na afloop van de trainingen een National Certificate of Attendance
ontvangen. Tot slot is ook dit jaar weer een bijdrage van € 2300 gegaan naar het studiefonds van de
school. Dit is een samenwerkingsverband van ouders van leerlingen, de doopsgezinde broederschap
en Doopsgezind WereldWerk. Uit dit fonds wordt het schoolgeld betaald van leerlingen, die het
schoolgeld niet kunnen opbrengen. Hierdoor is de uitval leerlingen zeer sterk gedaald.

6. Het KMT district ziekenhuis in Shirati
Het afgelopen jaar is een bezoek gebracht aan dit ziekenhuis.
Iedereen was zeer positief verrast en stond
echt perplex van het nieuwe laboratorium.
Er is een nieuw apparaat voor bloedonderzoek in gebruik
genomen. Deze aanschaf was mede mogelijk door een bijdrage van
€ 5.000 van Doopsgezind WereldWerk.
Verder draait het gehele ziekenhuis nu op zonne‐energie.
Daarnaast is een nieuwe intensive care unit in gebruik genomen.
Een van de grootste problemen is de grote achterstand bij de
uitbetaling van declaraties door het ziekenfonds.
Gelukkig zijn de extreem hoge toelatingseisen van overheidswege voor de verpleeg‐opleiding
teruggedraaid. Hierdoor komen meer leerlingen in aanmerking voor een plaats op deze opleiding.
In navolging van de VOS wil men een studiefonds instellen om uitval van studenten om financiële
redenen te beperken. Daarvoor worden nog fondsen gezocht.
Een bezoek aan de lepra afdeling van het ziekenhuis is altijd weer een aangrijpende gebeurtenis.
De bewoners zijn feitelijk uitgestotenen, want zij kunnen nooit meer terug naar hun dorpen en hun
familie. Op deze afdeling is momenteel gebrek aan schoeisel, dekens en kleding.
Het ziekenhuis ontvangt zwachtels die door de Quakers‐gemeenschap in Londen zijn gebreid.
Verder wordt in individuele gevallen hulp verleend. Hiervoor heeft de doopsgezinde gemeente
Aalsmeer € 1.000 ter beschikking gesteld, een bedrag dat verder wordt aangevuld door de burgerlijke
gemeente.

7. Bethsaida Health Centre
Bethsaida wordt onder meer ondersteund door Doopsgezind WereldWerk
en de Stichting Vrienden van Bethsaida. In 2020 is Bethsaida door de overheid
van Tanzania erkend als officiële NGO. Hierdoor zijn de torenhoge
belastingaanslagen voortaan uit den boze. Verder heeft ook Bethsaida te
maken met de grote achterstanden bij de uitbetaling van declaraties door
het ziekenfonds.
De steun die door donoren aan Bethsaida geleverd is, heeft het mogelijk
gemaakt medicijnen te kopen en patiënten zorg te verlenen. De bijdrage
van Doopsgezind WereldWerk van € 8.000 in 2021 is voornamelijk gebruikt
voor de aanschaf van medicijnen. Er wordt jaarlijks aan ongeveer 16.000
patiëntenzorg verleend.

Belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren is
de nieuwbouw naast het huidige centrum. Dat
wordt een schitterend nieuw gebouw, geheel
gefinancierd door donoren.
Al met al is het een perfecte constructie geworden
en patiënten kunnen met een bed of brancard
gemakkelijk van het ene gebouw naar het andere
gebouw worden vervoerd.
NB.
Verder worden 21 kinderen in het Mara district ondersteunt met het Adoptieprogramma van
Doopsgezind WereldWerk. De contacten met deze kinderen lopen via de KMT en de Marawerkgroep.

De tractor in Shirati.
De Doopsgezinde Gemeente Baarn heeft ooit een
tractor geschonkelen aan Shirati. Deze tractor was
de afgelopen jaren geheel in verval geraakt, maar
is nu herboren!.
De tractor is namelijk helemaal opgeknapt en weer
klaar voor gebruik in het regenseizoen. Sommigen
dingen hebben in Afrika tijd nodig en dit is daarvan
een mooi voorbeeld.

8. Tot slot.
In het afgelopen jaar heeft haar Els de Quant haar taken en verantwoordelijkheden voor de
projecten in het Mara district overgedragen aan Jolande Amorison en Leo Bakker.
Wij willen Els van harte danken voor het vele goede werk dat zij en Robbert de afgelopen jaren voor
Doopsgezind WereldWerk hebben gedaan.

De grote wond van Nyantira, een kwestie van thuiszorg.
Nyantira is een middelbare school meisje. Zij had een grote ontstoken wond op haar rechter voet.
De huid was er helemaal af. Een tuinman attendeerde ons er op dat er iets met haar was. Zij woont in
Itaro, op 15 kilometer van het ziekenhuis. Er is daar geen medische post. Daarom is men met de auto naar
haar gegaan. Een riskante onderneming gezien de toestand van de weg, want Nyantira woont met haar
grootmoeder in een hut in de bush. Er is geen WC en geen schoon drinkwater. Ze is meegenomen naar
Bethsaida en daar is haar wond verzorgd. Medisch personeel is regelmatig naar Nyantira gegaan voor
wondinspectie. Later kwam ze zelf naar Bethsaida, twee uur heen en twee uur terug. De wond is prachtig
genezen!

Activiteiten Christian Peacemaker Teams ‐ Nederland in 2021
In 2021 is bij CPT vooral geïnvesteerd in meer online zichtbaarheid. Zo is er een nieuwe website
(www.cptnederland.nl) en zijn er animatiefilmpjes gemaakt om nieuwe donateurs aan te trekken.
Met deze filmpjes wordt in 2022 geadverteerd.
Hoogtepunt van 2021 was de deelname aan de studiereis naar het CPT‐project op Lesbos. Dit project
wordt gefinancierd door CPT‐Nederland en DMFK (Deutsches Mennonitisches Friedens Kommittee).
In het project worden migranten bijgestaan, van wie de mensenrechten worden geschonden.
Daarnaast zet men zich in voor verandering van het onmenselijke Europese immigratiebeleid. Vanaf
Lesbos deelde Anke van der Meer belangrijke verhalen en prachtige foto’s met ons, waaronder het
onderstaande verhaal:

Mijn ouders wonen in Kamp Moria 2.

“Daar wonen mijn ouders,” zegt Ghafor terwijl hij naar het kamp wijst. “In het deel vlak voor de toiletten.”
Er staat een lange rij blauwe Dixi‐toiletten. “Mijn oudste zus woont bij hen. Ze delen de tent met een andere
familie.” De tenten, van vier bij vier meter, zijn volgens de normen van de UNHCR bedoeld voor één familie,
maar worden door ruimtegebrek gebruikt om twee families te huisvesten.
Ghafor vertelt dat hij met zijn ouders en zussen vanuit Herat, een grote stad in het westen van Afghanistan,
naar Europa heeft moeten vluchten. Hij heeft inmiddels zijn status gekregen en is nu in het bezit van een
paspoort. Hetzelfde geldt voor bijna al zijn zussen. Zijn ouders en de oudste zus hebben ook een status
ontvangen, maar wachten nog op de officiële papieren. Maar het Griekse systeem dat de uitgifte van
paspoorten regelt, is langzaam. Tot die tijd mag Ghafor’s familie niet vertrekken uit Moria 2.
Ten opzichte van het overvolle en chaotische Kamp Moria is Moria 2 helaas verre van een verbetering. De
locatie aan zee, zonder bomen of enige andere vorm van schaduw, maakt het ondraaglijk warm in de
zomermaanden. In de herfst en winter stroomt al het regenwater onder de tenten door richting zee.
Voor Ghafor en zijn familie is er zicht op een nieuw begin. Het meest ziet hij uit om zijn zus, die asiel heeft
gekregen in een ander Europees land, na al die tijd weer te kunnen ontmoeten.

* Dit verhaal is een ingekorte versie van het blog op de website van CPT‐NL.
Alle volledige verslagen van de studiereis zijn hier te lezen.

Andere projecten of activiteiten van Doopsgezind WereldWerk.
Er zijn nog een aantal andere projecten die niet apart in dit jaarverslag aan de orde komen.

Verdubbelingsactie.
Ook in 2021 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.

Actie Pinkstergroet.
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 voor het vele werk dat zij hebben gedaan.

Samenwerking met Quakers.
Tot slot is er in de afgelopen jaren een gesprek tot stand gekomen van Doopsgezind WereldWerk en
Quakers. Dit gesprek heeft inmiddels geleid tot een aantal studiedagen of werkdagen. Tijdens deze
dagen wordt het wederzijdse gedachtengoed verkend. Er mogen misschien verschillen zijn tussen
beide groepen, maar ze vinden elkaar in het werken aan gerechtigheid en vrede.

Samenwerkingsverbanden.
Doopsgezind WereldWerk heeft formele banden of werkt in 2021 samen met de volgende
organisaties:


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



International Fellowship of Reconciliation (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.



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

Colofon
Bestuur.
Het bestuur van Doopsgezind WereldWerk bestond in 2021 uit:
Waldemar Epp
voorzitter
Marijke Haisma
vice‐voorzitter
Roel Meihuizen
penningmeester
Gerrit Jan Romeijn
secretaris
Coot Winkler Prins
notulist/tweede secretaris
Sjoukje Wethmar
lid, Adoptieprogramma
Ans Goezinne
lid
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