Jaarverslag 2006 – 2007

In 2006 werd Doopsgezind WereldWerk geboren. Voor de Doopsgezinde Vredesgroep en
Bijzondere Noden een mijlpaal, waar een geschiedenis van ca. 20 jaar voorafging.
Een fusie brengt met zich mee, dat de partners zich veel met zichzelf bezig houden. Naast
nadelen heeft dit zonder meer ook voordelen. Het enorme karwei van de statuten voor de
nieuwe stichting is met grote volharding geklaard en er kwamen een logo, folders en de
website www.dgwereldwerk.nl. Door de oprichting van de Vriendenraad krijgen de
voormalige leden van de Vredesgroep de mogelijkheid om hun inbreng in het beleid te
leveren; ook mogen zij twee bestuursleden benoemen.
Op zondag 22 oktober konden we in de Utrechtse Vermaning de totstandkoming van onze
fusie vieren in een bijzondere dienst o.l.v. ds Gabe Hoekema met inbreng van velen. Na de
dienst klonken er speeches en goede wensen en werd de gloednieuwe website
gepresenteerd.
De gezamenlijke besturen besteedden veel tijd om tot elkaar te komen en cultuurverschillen
te overwinnen. Het bleek een avontuur te zijn en is dat nog steeds.
Gelukkig ging het gewone werk ook door. Kort gezegd is dat het getuigen over vrede en het
onderhouden van de vele broodnodige (internationale) contacten.
In 2007 waren alle voorbereidingen achter de rug en wachtte het bestuur een volgende
taak: het opstellen van een beleidsplan. Het in kaart brengen van de veelheid aan
activiteiten, het op elkaar afstemmen daarvan, het formuleren van criteria en het
vereenvoudigen van de financiële administratie kostte vele voorbereidings- en
vergaderuren. Het was allemaal de moeite waard en het resultaat is toegankelijk voor
iedereen via de website. Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor doopsgezind
WereldWerk is, dat de gemeentes in ons land het werk dragen. In dit kader is het
verheugend, dat wij voor het eerst een actie van de doopsgezinde Gemeente
Westerkwartier konden verdubbelen.
Aan het eind van 2007 namen wij afscheid van Jaap de Graaff als staffunctionaris.

Oprichting Mara werkgroep
In 2007 ging de Mara werkgroep van start. Deze coördineert alle hulpwerk in de Mara Region
in het Noordoosten van Tanzania.
Oprichting Communicatie werkgroep
Omdat communicatie een grote rol speelt voor onze organisatie is de Communicatie
werkgroep in het leven geroepen, die in het najaar van 2007 aan het werk is gegaan. Deze
wekgroep voert ook de redactie over de toekomstige WereldWerk pagina in doopsgezind nl.
Oprichting Studiefonds
Vanuit de overtuiging, dat een goede opleiding de belangrijkste basis voor een solide
bestaan is, heeft het bestuur een studiefonds in het leven geroepen. Hierop kunnen
belangstellenden een beroep doen. Hun aanvraag wordt eerst in hun eigen land en daarna
in Nederland beoordeeld door de studiecommissie.
Conferenties
2 en 3 februari 2006 in Fredeshiem met als thema ‘gastvrijheid’. Deze conferentie was samen
met de Doopsgezinde Zending.
2 en 3 september 2006 in het Broederschapshuis in Schoorl ging het over ‘het decennium
voor vrede en geweldloosheid’. Maarten van der Werf gaf aanwijzingen hoe je van een idee
tot actie kan komen en daar weer uit kunt leren.
Op 3 en 4 februari 2007 had de winterconferentie in Fredeshiem als onderwerp ‘onderling
dienstbetoon’ met Ron Sider als bijzondere gastspreker.
8 en 9 september 2007 had de zomerconferentie in Schoorl als titel ‘WereldWerk in elke
gemeente’. Er werden projecten gepresenteerd en op een markt kon iedere gemeente haar
project laten zien.
Als gewoonlijk startten de jongeren (JDVG) steeds al op de vrijdagavond met de conferentie.
Zij leveren elke keer een waardevolle bijdrage aan het geheel.
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Collectes
Zomercollecte 2006 Honduras
Vredescollecte 2006
Kerstcollecte 2006 Ethiopië
Zomercollecte 2007 studiebeurzenproject Vrienden van Nazareth
Vredescollecte 2007 Bosnië
Kerst 2007 studiefonds van doopsgezind WereldWerk

Bedden voor Shirati
Een bijzondere actie in 2006 was het inzamelen van gelden om ziekenhuisbedden, die in Den
Haag overbodig geworden waren te verschepen naar
het Mennonite Hospital in Shirati in het noorden van
Tanzania, waar Els en Robbert de Quant in 2005-06 een
jaar doorbrachten. Vele doopsgezinde gemeenten
hebben bijgedragen aan dit project, waarvoor ook
sponsorgelden buiten de Broederschap geworven werden. Er konden drie containers gevuld met bedden en
andere ziekenhuismaterialen verscheept worden. De
actie resulteerde in een prachtige opknapbeurt voor het
ziekenhuis.

Internationale Vredesgemeente 2006
door Jaap Schiere
Voorgeschiedenis en programma Argentinië.
Algemeen: sinds de vroege 90-er jaren antwoordt BN actief op Argentijnse verzoeken om
ondersteuning bij verschillende projecten. We doen dat op ons initiatief in coördinatie met
doopsgezind Honduras, omdat we vandaar uit zijn gestimuleerd te denken in wederkerigheid, dus meer dan het sturen van geld. Honduras is duidelijk meer Indiaans/Latino van
aard dan Argentinië en aan die verschillen kunnen we leren, zoals een Argentijnse broeder
zei “valorar las diferencias”, ofwel waarderen van verschillen.
Het werk in Argentinië is begonnen met noodhulp aan een overstromingsgebied en
ondersteuning van de bouw van een school. We structureren onze betrokkenheid bij Argentinië nu volgens dezelfde programma opbouw als in Honduras: onderwijs, social audit,
verzoening en reflectie. Deze laatste onderscheidt onze inzet van regulier ontwikkelingswerk
waarbij de nadruk veel meer ligt op het laten inhalen van zg. achterstand.
Specifiek Argentinië: in de afgelopen jaren zijn er in totaal twee actieve uitwisselingsbezoeken geweest waarin wij elkaars programma’s en projecten beter hebben leren
kennen, zowel op niveau van bestuur, als werkenden als gemeentes en individuele leden.
a. Onderwijs
In Neuquén hebben we in 2006 kunnen bijdragen aan de afsluiting van 10 jaren opbouw van
een bijzondere school. Elk jaar een klaslokaal en daaromheen de nodige voorzieningen.
Natuurlijk heeft de lokale gemeente daarbij fors mede geïnvesteerd door inzet van vele uren
en vrijwilligersexpertise bij de opbouw van de materiele infrastructuur en de eigen visie op
bijzonder onderwijs. Daarbij wordt excellente kwaliteit geleverd door goede en geregelde
gewone lessen, maar ook door extra faciliteiten en lessen in cultuur en vreemde talen. De
school is voor een groot deel onafhankelijk door die inzet en door de ouderlijke bijdragen van
wie dat kan betalen. In 2007: De school in Neuquén staat nu op eigen benen en is
schuldenvrij. Ze staat goed bekend in de stad en ontvangt nu ook steun van de lokale
overheid. Formeel hebben we geen andere banden dan het adoptieprogramma van
IMO/dgWW, maar we zoeken naar Europese financiers om de school na 10 jaar groei en
marginale overleving een kwaliteitssprong te kunnen laten maken in haar uitrusting.
b. Social Audit(anticorruptie en burgerparticipatie in regionaal en nationaal bestuur)
Onze Argentijnse partners doen veel minder dan onze partners in Honduras aan actieve en
expliciete gemeenschapsopbouw buiten het direct doopsgezinde verband. Dat is slechts
thema van gesprek tussen hun en ons. In 2007: Onze Argentijnse partners spreken niet graag
openlijk over politieke en sociale verhoudingen, maar impliciet zetten ze zich zeer in voor
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sociale gerechtigheid en transparant bestuur. De gemeenten van Buenos Aires en Esquel
profileren zich echter wel nadrukkelijk als “vredesgemeenten” en ze doen dat o.a. door
actieve betrokkenheid op buurtorganisatie, zoals dat is ontstaan na de crisis van 2001. In de
zomer van 2007 is een lid uit Buenos Aires bij gelegenheid van haar studie aan de VU op
bezoek geweest bij dgWW.
c. Verzoening(mediation en werk met gevangenen / jeugdbendes)
In het zuidelijke Esquel heeft de doopsgezinde gemeente zich helemaal gericht op opvang
en begeleiding van geïnterneerden en hun families, binnen en rondom de lokale
gevangenis. In die actieve opvatting van het evangelie noemen ze zich nadrukkelijk
doopsgezind, maar hun koppige betrokkenheid bij de “andere kant van de samenleving”
maakt dat ze nogal wisselend zijn van samenstelling en getal. Door een kleine bijdrage weten
wij dat werk te verbinden met sommige gemeentelijke initiatieven in Nederland en met
vergelijkbaar werk in Honduras. De terugkoppeling met hun ervaring is minimaal maar zou
kunnen uitgroeien als centrale programmalijn met Argentinië. Eind 2007 zijn twee Nederlandse studenten sociaal werk voor een stage vertrokken en we verwachten dat zij ons
helpen zien hoe wij onze solidariteit beter vorm kunnen geven.
Doopsgezind Pehuajo richt zich vooral op het werk met risicojongeren uit de randwijken van
de stad. Doopsgezind Groningen heeft kunnen bijdragen in de bouw van een soort badhuis,
vooral ten dienste van deze groep. De verwachting is dat deze jongeren door dit project en
verdere begeleiding groeien in zelfvertrouwen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
d. Reflectie
Met name de meer gesloten evangelische instelling van onze doopsgezinde partners
Argentinië vraagt een extra inzet om elkaars verschillen te kunnen waarderen. Sinds 2003
komen geregeld een zestal (inmiddels elf) Fryske gemeenten bij elkaar om samen een relatie
op te bouwen met die verschillen. We verwachten dat een ondersteuning van een soort
zendingsactie in het zuidelijke Patagonië en een bezoek in 2007 niet alleen materieel maar
ook inhoudelijk zal bewijzen dat er in Argentinië wat valt te leren van integrale
gemeenteopbouw en zorg voor de omgeving. Door bezoek en systematische
gedachtewisseling willen we leren van onze ontmoeting met overzee. Daarin onderscheidt
zich onze inzet van regulier ontwikkelingswerk waarbij de nadruk veel meer ligt op het laten
inhalen van zogenaamde achterstand. Concreet steunt men de stichting van nieuwe
doopsgezinde gemeenten aan de voet van de Andes, onder afgelegen en praktisch
vergeten bevolkingsgroepen. In de herfst van 2007 is een groep van zes Nederlandse
broeders en zusters op bezoek geweest bij een aantal doopsgezinde gemeenten in
Argentinië; Buenos Aires, Pehuajo, Trenque Lauquen, Neuquén, Zapala en Esquel. Na de
voorbije jaren van hulp en toenemende gelijkwaardige samenwerking was het alsof we daar
thuis waren en een oppepper mee terug konden nemen voor ons eigen gemeenteleven.
2. Partnerschap doopsgezind Honduras / Midden Amerika en Nederland/IMO
Voorgeschiedenis en programma Honduras
Algemeen: sinds 2001 antwoorden DVG en BN actief op een Hondurees verzoek tot
partnerschap tussen doopsgezind Honduras en Nederland. We doen dat op ons initiatief ook
in coördinatie met doopsgezind Argentinië. Honduras is duidelijk meer Indiaans/Latino van
aard en bovendien legt men nogal andere accenten in theologie en hermeneutiek. In
Honduras legt men meer dan in Argentinië de nadruk op anabaptistische betrokkenheid op
de wereld.
Het aanvankelijke idee van gemeente-gemeente verbinding heeft zich ontwikkeld tot meer
thematische benadering, wel met nadruk op persoonlijke contacten en bezoeken aan de
basis.
Specifiek voor Honduras: in de afgelopen jaren zijn er in totaal vier actieve uitwisselingen
geweest waarbij wij op alle niveaus elkaars projecten en programma’s beter hebben leren
kennen.
a. Onderwijs
In San Pedro Sula steunen wij sinds 2005 een integrale studieondersteuning voor probleemkinderen en hun gezinnen uit de probleemwijk 6 de Mayo. In 2005 was onze bijdrage een
noodzakelijke voorwaarde om de overheid te laten participeren met financiering van
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constructie en inrichting van lokalen. In 2006 en 2007 is die samenwerking geconsolideerd in
een werk dat bestaat uit vijf componenten:
- huiswerkbegeleiding van achterstandskinderen
- beschikbaarheid van algemene bibliotheek en begeleiding
- beschikbaarheid van computers en internet (tegen betaling ook cursus in de buurt)
- moedercursussen en aanzetten tot inkomensgeneratie
- coördinatie en instructie voor huisbezoeken en familiebijeenkomsten
Een globale berekening leert dat ruim de helft van alle wijkbewoners op één of andere wijze
betrokken is bij dit werk.
b. Social Audit
In San Pedro Sula steunen wij het werk van het gerespecteerde doopsgezinde comité voor
sociale actie in hun solidariteit met de lokale 25.000 slumbewoners. Die werken hard aan
eigen organisatie voor oplossing van hun problemen. Tegen de verdrukking in hopen wij dat
het hun lukt om geldige claim te leggen op de overheidsfondsen die vrij zullen komen doordat Honduras in aanmerking komt voor kwijtschelding van internationale schulden. In 2007 is
het gelukt om dit op de politieke agenda te krijgen. Onze aanvankelijke bijdrage is nu
verveelvoudigd door grotere NGO’s, maar wij steunen nu vooral enkele kleine initiatieven
van microkrediet en familiebedrijf. Die kleine bijdrage draagt vooral bij aan samenhang van
het werk, omdat de kleinsten vaak de grootsten blijken.
In Santa Rosa de Copán dragen wij via ASONOG bij aan een uitbouw van internationale
netwerken t.b.v. eerlijke en transparante handelspolitiek. De afgelopen tijd komt daarbij de
nadruk vooral te liggen op organisatie van de bevolking in hun strijd voor betrouwbare en
veilige mijnbouw (goud). In 2007 hebben we o.a. de doopsgezinde directeur van ASONOG
en de RK bisschop van het betrokken gebied door Europa mogen faciliteren begeleiden op
een lobbytour. Daarbij is het begin ontstaan van een bredere solidariteitsactie samen met de
Nederlandse Solidaridad en ICCO-KerkInAktie. Doopsgezind Aalsmeer heeft royaal en van
harte bijgedragen in het werk van de niet-commerciële regionale radiozender.
In San Marcos de la Selva steunen we door kleinere gemeenteacties (o.a. Meppel) een
groeiende beweging naar biologische koffieteelt en eerlijke handel.
c. Verzoening(mediation en werk met gevangenen / jeugdbendes)
In La Ceiba steunen wij (als DVG) vanaf 2002 een project van rehabilitatie van gevangenen
of nog ontsporende jongeren. Men zet in op structurele deelname aan nationale forums en
acties rondom het thema van de verloren jeugd, maar ook lokaal wordt moedig frontwerk
verricht in gevangenenbezoek en in training van families en cipiers in niet-gewelddadige
conflictoplossing. Onze langjarige bijdrage is deels in 2007 sleutel geweest tot achtvoudige
steun van het Nederlandse ICCO-KerkInAktie voor de komende drie jaren. Een groot aantal
gemeenten en individuele doopsgezinden in Noord/Holland dragen bij door gerichte
promotie en inzamelingen.
In Santa Rosa de Copán steunen we door kleinere gemeenteacties (Veenwouden) en
relevante individuele bijdragen het werk van ACDIM, een soort Blijf van mijn Lijfhuis, maar dan
met een sterk integrale benadering van verzoening tussen alle betrokkenen.
d. Reflectie
in 2006 hebben acht leden van doopsgezind Nederland een uitvoerig bezoek gebracht aan
verschillende gemeenten en projecten in Honduras. Uitwerking van de opgedane indrukken
is in volle gang en zal resulteren in verschillende acties in plaatselijke Nederlandse
gemeenten. Door wederkerige wens van elkaar te leren onderscheidt zich onze inzet zich
van regulier ontwikkelingswerk waarbij de nadruk veel meer ligt op het laten inhalen van
veronderstelde achterstand. De DZR kijkt daarbij over onze schouder mee, vooral als het
gaat om de inhoudelijk pastorale lessen die overzee te leren zijn. In 2007 hebben we o.a de
rector van het midden Amerikaanse doopsgezinde seminarie mogen begeleiden door
Europa. Door verschillende ontmoetingen en uitwisselingen groeide het besef dat we de
komende jaren systematischer moeten werken aan inhoudelijke uitwisseling. Die gedachte
van uitwisseling werd in 1984 bij het wereldcongres in Straatsburg vanuit Honduras het eerst
hardop gedroomd. Inmiddels zijn we ruim twintig jaren verder en zijn er aan beiden kanten
van de oceaan heel wat broeders en zusters die elkaar hebben leren kennen en inspireren.
Er is een rijkdom aan relaties tot stand gekomen sinds 2001 en er zijn allerlei redenen om de
komende jaren te blijven inzetten op ondersteuning en delen van wederzijdse ervaring.
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Mara werkgroep 2007
Algemeen
In Tanzania heeft dgWW een fors aantal projecten die deels onder de Kanisa la Mennonite
Tanzania, de KMT (de doopsgezinde kerk) vallen, deels gedeeltelijk en deels niet. De
projecten die onder de kerk vallen zijn de steun aan de doopsgezinde ziekenhuizen in Shirati
en Mugumu, de studiebeurzen die dgWW verstrekt en het adoptieprogramma. Niet aan de
KMT gelieerd zijn de steun aan de Zappe Kindergarten, Sedidea en Bethsaida. Om al deze
activiteiten goed te kunnen coördineren heeft dgWW de Mara werkgroep opgericht in 2007,
genoemd naar het Mara district waar onze activiteiten zich afspelen. Twee maal per jaar
gaan we op projectenbezoek, steeds met dgWW bestuursleden en andere Gemeenteleden
na doopsgezinde gemeenten die bij het werk betrokken zijn.
Steun ziekenhuizen in Shirati en Mugumu
In 2007 zijn in totaal vier 40-foot zeecontainers gearriveerd in Shirati. De eerste drie met
bedden uit verpleeghuis de Schildershoek in Den Haag. De vierde met ziekenhuismateriaal
voor beide ziekenhuizen en voor Bethsaida. Alle containers zijn bekostigd door bijdragen van
gemeenteleden, doopsgezinde instellingen en fondsen, TNT en het NCDO. De goederen
hebben het ziekenhuis in Shirati een enorme positieve impuls gegeven omdat het ziekenhuis
in een grote financiële en bestuurlijke crisis zat in de zomer van 2005. Het Shirati ziekenhuis
valt, anders dan het Mugumu ziekenhuis, geheel onder de KMT. Het ziekenhuis is Mugumu is
deels van de Tanzaniaanse overheid.
Revalidatie in Shirati
Het Shirati ziekenhuis en het Liliane fonds in Nederland en dgWW gaan een samenwerking
aan t.b.v. het opzetten en verlenen van revalidatie en rehabilitatie aan ziekenhuispatiënten
en aan kinderen uit de gemeenschap. Hiertoe betaalt dgWW een korte en een lange
opleiding tot fysiotherapeut zodat er twee getrainde fysiotherapeuten zijn, en betaalt het
Liliane fonds het opknappen en inrichten van het oude fysiotherapiegebouw. Het ziekenhuis
zelf zorgt voor de dagelijkse kosten en draagt de eindverantwoording. De fysiotherapeuten
zullen horen tot de ziekenhuisstaf.
DgWereldWerk Studiebeurzen in Tanzania
DgWW heeft zelf het afgelopen jaar veel studenten een beurs gegeven. Daaronder waren
artsen, verpleegkundigen, technici, geestelijk verzorgers. Omdat er een enorme vraag is naar
beurzen heeft dgWW in 2007 besloten zelf een studiefonds op te richten met een eigen
studiecommissie.
Adoptie programma in Mara, Serengeti
In 2007 heeft dgWW het initiatief genomen voor een adoptieprogramma in Tanzania. Dit
programma staat onder verantwoordelijkheid van Internationale Mennonitische Organisation
(IMO). Het adoptieprogramma zal betrekking hebben op 20 kinderen. De kinderen wonen
allen in het Mara district.
Kajiwawa vrouwengroep in Kabwana.
Deze groep van 6 vrouwen is opgericht in 2006 door Els de Quant en Miriam Ngoya docent
verpleegkunde. De groep heeft drie doelstellingen: 1) onderlinge steun, 2) kennis
vermeerderen uit het boek “Where there is no doctor” en 3) een eigen winkel oprichten.
Deze vrouwen hebben nog geen jaar later alle doelstellingen gerealiseerd zoals we met
eigen ogen in mei 2007 hebben kunnen zien. De Stichting Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp ondersteunt deze groep.

Zappe Kindergarten in Kabwana
In deze kleuterschool heeft dgWW 12 plaatsen geadopteerd. Conform plan zijn daarvan zes
plaatsen voor de allerarmste kinderen die anders nooit naar school zouden gaan. Met de
financiële bijdrage van dgWW krijgen 12 kinderen hun schooluniform en wordt het
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schoolgeld betaald en krijgen alle kinderen hun warme maaltijd op school, en de
lesmaterialen.
Sedidea in Mara, Serengeti
Sedidea is een Stichting in Mara, Serengeti die, met behulp van getrainde vrijwilligers,
gehandicapte kinderen opspoort en helpt. De hulp betstaat uit het verzorgen van aanpassingen zoals volwassen driewielers, krukken, aangepast meubilair en zorg in de vorm van
aandacht en begeleiding.
In 2007 hebben de eerste gesprekken plaatsgehad om Sedidea onder dgWW te brengen
voorzover het financiële steun betreft en het faciliteren van dit programma. De opzet was
dat de werkgroep Sedidea zelfstandig zou blijven functioneren als werkgroep onder dgWW.
Bethsaida in Musoma
Bethsaida is een non profit Company Ltd. naar
Tanzaniaans recht. Het bestuur wordt gevormd door
drie doopsgezinden, twee uit Tanzania en één uit
Nederland. Deze constructie is de voorloper van
een Stichting. De organisatie Bethsaida zal eind
2008, begin 2009 haar eerste fase operationeel
hebben. Er is dan een thuiszorgorganisatie, een
polikliniek en een consultatiebureau. Vrouwen
kunnen er bevallen, er is een kleine operatiekamer
en er zijn drie bedden voor kortdurend verblijf.
Daarmee is er een faciliteit voor de gezondheidszorg gekomen in een streek waar geen zorg was,
even buiten Musoma aan het Victoria meer. Vooral de thuiszorg poot is voor Tanzania een
nieuwe vorm van zorg die de overheid nauwlettend volgt en ondersteunt middels personeel.
Dit project wordt ondersteund door dgWW.

Mennonite Voluntary Service 2006
door Gerrit Visser
Evenals het voorgaande jaar en hopelijk komend jaar was 2006 een druk en succesvol jaar!
Ondanks het streven ons te beperken tot 3 werkvakanties dit seizoen is het bestuur gezwicht
voor het enthousiasme van Caspar. Dus zodoende werd ook in 2006 een reis naar Polen
georganiseerd, evenals een weekje naar de Vogezen, ons jaarlijks kamp in Schoorl en een
reis naar Bosnië.
Texel
Ook hebben we dit jaar voor ’t eerst een MVS breed voorbereidingsweekend gehouden, dit
met dank aan Bloem en Bos te Texel. Daar werd ons thema ingeleid, Appeltje Uitje, het
afgeleide van het jaarthema/DJB thema, Inside Out. En naast dat ’t grappig en aansprekend
is, was ’t ook nog deels functioneel, immers geeft ’t weer dat wij op een natuurlijke manier
reizen organiseren – duurzame vakanties.
Vogezen
In de Vogezen hebben we genoten van de omgeving, geleerd van haar geschiedenis en
een steentje bijgedragen aan een leefbare toekomst. Chris Doude van Troostwijk voorzag
ons daar van onderdak, werk, begeleiding en inspirerende gesprekken. De groep bestond uit
twaalf jongeren onderleiding van Onne de Graaf en Nelleke Schiere. Naast het nuttige werk
in de tuin en de prachtige wandelingen hebben we een bezoek gebracht aan NatzweilerStruthof, een concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog. Dit gaf een indrukwekkende
historische inhoud aan de week, de eerste week van mei. Ook zijn er de nodige gesprekken
gevoerd over geloof en het doopsgezind zijn.
Polen
In Polen is het werk van 2005 voorgezet. In samenwerking en onderleiding van Friedhelm
Janzen heeft Caspar Jonker een geweldig kamp neergezet. De elf deelnemers hebben aan
het onderhoud van een school meegeholpen en wederom de restauratie van de
doopsgezinde begraafplaats bij Nowy Dwor Gdansk. We hebben de schoonheid en cultuur
van Polen ondervonden en ook hier een concentratiekamp bezocht. Voor komend jaar zal
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Dietmar Klaassen de tweedelige MVS traditie voorzetten met een Duits kamp naar Polen,
tevens is dit toegankelijk voor Nederlandse deelnemers.
Bosnië
Tegelijkertijd was er een groepje van vijf jongeren in Bosnië. Door omstandigheden was op
het laatste moment het deelnemers aantal drastisch verminderd maar vonden we dat we
toch wel moesten doorzetten en een geweldige ervaring opdoen in Bosnië. En dat was zeker
de moeite waard! Lisette Meijer en Gerrit Visser hebben de drie ‘deelnemers’ op sleeptouw
genomen en hebben als groep twee mooie weken beleeft. Bosnië is een indrukwekkend
land, dit zorgde voor vele boeiende en diepgaande gesprekken. Wij zijn dan ook de MCC
medewerkers (Nate en Jen) en Anne-Marie (Anna) Koudstaal, zij werk als missionaris in Bosnië,
zeer dankbaar voor hun inzet en gastvrijheid. Komend jaar zal Lisette Meijer de contacten
verder benutten om weer met een groep jongeren daar geweldige weken te beleven.
Schoorl
En gelukkig was er dit jaar ook weer een mooie week in Schoorl. Gekenmerkt door het thema
‘Natuurlijke schoonheid’ werd er door de MVS weer een ‘biologische week’ opgezet. Helaas
was het (financieel) niet haalbaar alle producten biologisch verantwoord in te slaan.
Desondanks was het een zeer geslaagde week, het was een druk programma met veel
inhoudelijke activiteiten. De groep bestond uit negen jongeren. Dieuwertje Dirkse en Pieter
van der Wijk hadden evenals in 2005 de leiding. Bij de MVS leeft wel de motivatie binnen de
broederschap opzoek te gaan naar de financiële middelen om het Broederschapshuis
volledig biologisch verantwoord te maken. Echter ligt dit niet direct in onze doelstelling dus
zullen we de prioriteiten op andere zaken stellen. Zo zal er voor komend jaar wederom een
geweldige week in Schoorl worden georganiseerd.
Bestuur
Het bestuur heeft afscheid moeten nemen van Jelien Veenstra, gelukkig hebben we wel
twee enthousiaste jongeren bereid gevonden om mee te lopen met en ook taken op te
pakken binnen het bestuur, zijnde Jikke Abbring en Sebastiaan Rumke. Verder wordt het
bestuur gevormd door Nelleke Schiere, Nynke Damstra, Pieter van der Wijk, Caspar Jonker en
Gerrit Visser. En als afsluiting van het kalenderjaar stellen wij het thema van volgend jaar vast,
het thema voor 2007 is geworden: GEWELDIG GENIETEN GEWILD!
Verdere vragen: mvs@doopsgezind.nl

Mennonite Voluntary Service 2007
door Gerrit Visser
Tevreden kijken we terug op het afgelopen MVS “geweldig genieten gewild”- jaar. Rond dit
thema hebben we drie avontuurlijke reizen georganiseerd.
Gierle
De eerste reis leidde ons naar Gierle in België. Hier hebben de enthousiaste MVSers geholpen
op een boerderij. Schuren, boeken, harken, vegen: niets was hun te wild!
Oeganda
De tweede reis begon in het Fryske Waskemeer en vloog na een kennismakingsweekend via
Schiphol naar Oeganda! In dit land, ook wel de parel van Afrika genoemd, heeft de
MVSgroep geweldig veel geleerd, gezien en genoten. Veel bewogen ontmoetingen en
gesprekken hebben tijdens de drie weken de boventoon gevoerd. Ook het fysieke werk op
de boerderij, de koffieplantage, de school en de kliniek hebben diepe indruk gemaakt.
Schoorl
Het laatste kamp vond plaats in Schoorl. Hier heeft een groep zich hard gemaakt voor de
rommelmarkt, die bedoeld was voor het inzamelen van geld voor de nieuwbouw van het
Doopsgezind Broederschapshuis. Ze hebben staan flyeren op de markt, posters opgehangen
en op de rommelmarkt zelf meegeholpen met het verkopen van spullen. Het jaarthema is op
subtiele wijze door de week heen geweven.
Bestuur
In een druk jaar is het bestuur ook niet stil blijven zitten. Helaas hebben een aantal personen
hun bestuursfunctie verlaten binnen de MVS. Ze zijn in goed beraad vertrokken: we
waarderen hun voor de inzet voor MVS.
Hieronder staat een overzicht van mutaties:
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Vertrek Sebas Rümke: Sebas had het te druk met zijn studie in Amsterdam en kon binnen MVS
zijn draai niet echt vinden. Het is ook erg ingewikkeld als je als niet-doopsgezinde in een “onskent-ons” cultuurtje terecht komt. Daar stuiten helaas wel meer mensen tegenaan.
Vertrek Nynke Damstra: Nynke heeft vier jaar lang in het bestuur van MVS gezeten. Het was
erg leuk en fijn. Ze heeft zich vooral erg ingespannen met de financiën. Dit heeft ze op orde
gebracht en de structuur duidelijk gemaakt. Ze heeft nu een vol leven met baan en huis.
Vertrek Jikke Abbrink: Jikke had het erg druk met haar studie in Groningen en kon evenals
Sebas haar draai niet goed vinden binnen het bestuur. Wie weet komt ze er over een aantal
jaar weer bij, want ze vond de taken op zich erg interessant.
Caspar Jonker: Caspar is een echte groepsleider tijdens een reis, en niet echt een
bestuurspersoon. Zodoende hebben we samen besloten dat we deze twee taken uit elkaar
houden. Te meer omdat ook hij het erg druk heeft met studie en werk in Leeuwarden.
We zitten nu met Pieter, Natascha, Gerrit en Nelleke in het bestuur. We zijn met weinig, maar
het is gezellig en productief: ieder weet zijn taak en we spelen goed op elkaar in. Toch zou
het goed zijn een ander bestuurslid erbij te hebben. Gerrit en Nelleke zitten nu hun vijfde jaar
uit. Gerrit blijft misschien nog een jaar.
Plannen
Niet alleen mooie activiteiten kleuren afgelopen MVSjaar, ook verschillende plannen voor de
toekomst zijn ontwikkeld. Zo zijn er al stappen gezet richting de organisatie van het Doopsgezind wereldcongres in 2009.
De verbondenheid met de Doopgezinde broederschap is op meerdere wijze aangestrekt. Er
zijn heldere afspraken gemaakt met dgWW over de jaarlijkse bijdrage, daarin is opgenomen
dat bestemmingen van de MVS minimaal een doopsgezind karakter moeten hebben, bij
voorkeur een project wat gesteund wordt vanuit dgWW.
Ook is de samenwerking met de AKC en andere Doopsgezinde jongerenorganisatie
aangesterkt. Onder de betrokken jongeren is het urgentiebesef toegenomen om grensoverschrijdend te werk te gaan. De intentie tot nauwe(re) samenwerking in 2008 is door beide
besturen (AKC en MVS) uitgesproken.
Om de kwaliteit van onze toekomstige plannen te waarborgen is het plan om een training
voor MVSleiding op te zetten verder uitgewerkt. In 2008 zal hier gevolg aan worden gegeven.

Intermenno Jongeren uitwisselings programma 2006
door Anne-Geertje Hoekema-Riepma
Het afgelopen jaar stond in het teken van de toekomst van Intermenno. Waren er in het
trainee jaar 2005-2006 nog 10 trainees, het trainee jaar 2006-2007 waren dat er nog maar 6
voor Nederland. In 2005 hebben we als norm 12 trainees vastgesteld. Hierbij is het
kostendekkend én zijn er nog genoeg werkgevers en gastgezinnen te vinden. 10 Trainees is
dus te weinig maar 6 helemaal. In totaal waren er voor het jaar 2006-2007 slechts 26
aanmeldingen waarvan er uiteindelijk 6 in Nederland geplaatst zijn (alleen Canadezen) en
10 in Duitsland/Zwitserland. Gezien deze ontwikkelingen én het steeds moeilijker verkrijgen
van de benodigde papieren in alle landen is er één jaar voor uitgetrokken om te kijken of er
meer toekomstige trainees te enthousiastmeren zijn. Er is een PR plan gemaakt waarbij oud
trainees, college’s, universiteiten en Doopsgezinde Gemeenten in de USA en Canada
benaderd zullen worden. Levert dit niet het gewenste resultaat op dan zal dit waarschijnlijk
het eind betekenen van een programma dat een kleine 50 jaar bestaan heeft.
Naast deze problemen is ook de verhouding met MCC één van de agendapunten. MCC wil
de samenwerking met Intermenno opzeggen. Intermenno heeft, terecht of onterecht een
naam bij een groot aantal (conservatieve) Doopsgezinden in Noord-Amerika van te liberale
opvattingen. Het gesprek verloopt zeer moeizaam mede omdat het Intermenno niet geheel
duidelijk is wie hierover de gesprekspartner is binnen MCC.
Het traineejaar 2005-2006 verliep verder goed. Een enthousiaste groep jonge mensen waarbij
bij een enkele het werkaspect en verantwoordelijkheden die daar bij horen nog eens
duidelijk gemaakt moeten worden. Het voorjaarsweekend was wederom op Texel en de
eindconferentie in Elspeet. Het onderling samen zijn, ervaringen uitwisselen met inhoudelijke
achtergrond van de commissie wordt als zeer zinvol ervaren.
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Aangezien er dus maar 6 trainees waren voor het jaar 2006-2007 moest de commissie een
aantal werkgevers afzeggen. De selectie werd gemaakt op grond van ervaringen en het
vinden van gastgezinnen. Uiteindelijk zijn er twee au-pair plaatsen,
3 plaatsen in Broederschapshuizen en 1 plaats in een bejaardenhuis. Slechts 1 plaats heeft
een apart gastgezin. In de andere gevallen wonen de trainees (semi-) intern.
Het najaarsweekend is als vanouds in de Doopsgezinde gemeente Hoorn gehouden, op
verzoek van de gemeente. In dit weekend worden de ervaringen van de eerste 2 maanden
uitgewisseld werden en zaken als heimwee en culture shock nog eens benadrukt. Ook
hebben we weer Thanksgiving en Sinterklaas met de trainees gevierd. Een gezellige
bijeenkomst waarbij de trainees zelf een Sinterklaasspel hadden bedacht.
De commissie vergaderd tijdens weekenden/conferenties en indien nodig tussen door. Veel
correspondentie en overleg verloopt per e-mail. De commissie bestaat uit: Ds. Johannes vd
Meer (voorzitter), Kees Dalmeijer (penningmeester), Anne-Geertje Hoekema-Riepma
(secretaris), Saskia Maarsen en Sarah Dalmeijer en één trainee vertegenwoordiger. Martine
van Hoorn-Stolp is er in de zomer uitgestapt. Voorlopig wordt er nog niet gezocht naar
nieuwe commissieleden gezien de onzekere toekomst en het aantal trainees.
Intermenno is blij met de steun die zij krijgt van BN (nu wereldwerk) zowel geldelijk indien
nodig als morele steun. Als programma staat het redelijk zelfstandig maar het is goed om
terug te kunnen vallen op anderen. De komende tijd zullen alle zeilen (van de Winden Gods)
bijgezet moeten worden om het programma voort te kunnen blazen!
Intermenno Jongeren uitwisselings programma 2007
door Anne-Geertje Hoekema-Riepma
Ook in 2007 was het zoeken naar een juiste manier om door te gaan met Intermenno. De
groep trainees in Nederland 2006-2007 bestond uit slechts 6 trainees. Het was een leuke
groep met weinig problemen. Wel zijn er briefwisselingen geweest zowel via de e-mail als
‘facebook’ (een internetprogramma) met ouders. Zij waren bezorgd om wat hun kinderen in
Europa doen en hadden het idee dat ze totaal los geslagen zijn. Het imago van Intermenno
wordt hiermee ook naar beneden gehaald. Door de commissie wordt hier altijd op
geantwoord en als altijd wordt het verschil tussen het leven hier in Europa en in Noord
Amerika weergegeven. Het heeft verder geen vervelende consequenties gehad. Gelukkig
zijn er ook zeer positieve ouders die een erg leuk stuk geschreven hebben in hun
Doopsgezind weekblad.
Tijdens de selection meeting is er een gesprek geweest met de MCC vertegenwoordiger in
Europa over de verhoudingen tussen MCC en Intermenno. MCC heeft de samenwerking stop
gezet vanwege, in de ogen van Intermenno, onwetendheid over de manier van leven van
Doopsgezinden in Europa. Praktisch gezien houdt het in dat zij geen correspondentie meer
voor ons afhandelen in het beginstadium van aanmelding. Dat gaat nu via de website van
Intermenno. Inmiddels zijn er weer gesprekken tussen Intermenno en MCC.
Met de commissie in Duitsland en Zwitserland is goed contact. De commissies hebben
dezelfde standpunten op zaken als hierboven genoemd maar ook over de werkwijze en
toekomst van Intermenno. Dit maakt de samenwerking zeer soepel en prettig. In de
commissie van Duitsland en Zwitserland zijn wisselingen geweest.
Het traineejaar 2006-2007 verliep verder goed. Het
voorjaarsweekend was in Akkrum waar we hebben
gezeild met jongeren uit die gemeente, dit was een
goede manier van het ontmoeten van leeftijdsgenoten.
De eindconferentie was wel weer in Elspeet. Het
onderling samen zijn, ervaringen uitwisselen en
inhoudelijke achtergrond van de commissie wordt als
zeer zinvol ervaren.
Gelukkig waren er voor het jaar 2007-2008 13 deelnemers. Het is een rustige, leuke groep. Aangezien het twee keer zo veel waren moesten we
op zoek naar nieuwe plaatsen. Dit is uiteindelijk weer gelukt, maar het geeft altijd veel
spanningen in de commissie of het op tijd rond is. Het heeft een aantal totaal nieuwe
werkgevers opgeleverd met een leuke spreiding over het land.
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Het najaarsweekend was als vanouds in de Doopsgezinde gemeente Hoorn gehouden, op
verzoek van de gemeente. In dit weekend worden de ervaringen van de eerste 2 maanden
uitgewisseld werden en zaken als heimwee en culture shock nog eens benadrukt. Maar ook
het onderling bijpraten en elkaar zien is zeer belangrijk. Ook hebben we weer Thanksgiving
en Sinterklaas met de trainees gevierd.
De commissie vergaderd tijdens weekenden/conferenties en indien nodig tussen door. Veel
correspondentie en overleg verloopt per e-mail. De commissie bestaat uit: Ds. Johannes vd
Meer (voorzitter), Kees Dalmeijer (penningmeester), Anne-Geertje Hoekema-Riepma
(secretaris), Saskia Maarsen en Sarah Dalmeijer en één trainee vertegenwoordiger.

Jaarverslag Pinkstergroet 2006
door Cor Kooper
Met ingang van 2006 nam de diaconie van de doopsgezinde gemeente Meppel e.o. het
verzorgen van de Pinkstergroet over van de doopsgezinde gemeente Den Haag en wel voor
drie jaar. Goed geinformeerd door de DG Den Haag zijn we aan de slag gegaan.
Op de sluitingsdatum, 15 maart 2006, waren 250 opgaven binnengekomen en konden we
aan de slag met het vervaardigen en bestellen van de inmiddels bedachte inhoud. Op 3 mei
pakten we in de Mennozaal, boven onze Vermaning, de enveloppen in. De (ook administratieve) voorbereiding, het maken van dingen, het bestellen van zaken, zoals b.v. een pen
met het opschrift “Pinkstergroet uit Meppel”, en de inpakkerij hielden ons intensief en op een
plezierige manier bezig.
Na Pinksteren ontvingen we vele hartelijke, lieve, hartverwarmende brieven en kaarten,
waaruit blijkt dat de Pinkstergroet haar doel volledig bereikt.
Er zijn 4 ervaringspunten die nadere aandacht vragen:
3 Gemeenten stuurden te laat, zelfs veel te laat, hun opgaven in. Van één gemeente
konden we nog net de aantallen inpassen, maar de beide andere, totaal 27 opgaven,
waren zo laat dat het voor ons niet doenlijk was om spullen na te bestellen en/of te maken.
Wij hebben dit laatste d.m.v. een brief aan de beide gemeenten uitgelegd en wij zullen
volgend jaar in de januari-brief nóg meer aandacht aan de sluitingsdatum besteden.
Eén gemeente wilde niet meedoen omdat zij van mening is dat het geld van BN hier niet aan
besteed moet worden. Hun brief is aan BN doorgestuurd.
Eén geadresseerde was verrast, maar ook verbaasd over de toezending. Eén geadresseerde
stuurde het pakje retour met de mededeling dat zij niet zielig is, dat het pakket ongevraagd is
toegezonden en dat haar adres zonder haar medeweten is gebruikt. Haar doopsgezinde
gemeente is op de hoogte gesteld. Wij hebben een artikeltje gestuurd naar Doopsgezind NL
over onze belevenissen met de Pinkstergroet en daarin uiteengezet dat betrokkenen door
hun eigen gemeente worden opgegeven. Ook aan dit punt zullen we in de januari-brief 2007
duidelijk aandacht besteden.
Door slechte informatie van TPG-Post is er een tekort van ruim € 400,-- aan portikosten. We
zullen in 2007 uiteraard nog zorgvuldiger met de verzending omgaan en het tekort met BN
opnemen.
Jaarverslag Pinkstergroet 2007
door Cor Kooper
De Doopsgezinde gemeente Meppel e.o. verzorgde voor de tweede maal de jaarlijkse
Pinkstergroet van Bijzondere Noden. We ontvingen vóór de sluitingsdatum 263 opgaven,
goed landelijk verdeeld over de Doopsgezinde gemeenten. Drie gemeenten gaven aan niet
mee te doen en twee gemeenten verzorgen zelf een soortgelijk groet.
Het voorbereidingsgroepje bleef intact. De brieven met aanmeldingsformulieren gingen in
januari uit en het groepje begon met het verder bedenken en uitvoeren van de inhoud van
het pakje. De groep kreeg hulp van de Zusterkring bij het maken van verschillende dingen.
Een gedichtenbundeltje werd gemaakt en onze predikante schreef de begeleidende
Pinksterbrief. De folder van Wereldwerk werd bijgevoegd. Op 21 mei werd alles ingepakt
door het voorbereidingsgroepje en leden van de Zusterkring. De ervaring van vorig jaar
kwam ons goed van pas ! Het was heel gezellig om dit samen te doen. Nog diezelfde dag
ging de Pinkstergroet “op de bus”, op weg naar diegenen, die waren opgegeven.
Enthousiaste en gevoelige reacties kwamen al gauw binnen en deze werden deels ook
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beantwoord. Het voordelig saldo bedraagt € 780,--. Een financiële verantwoording is aan de
penningmeester toegezonden.
Het voorbereidingsgroepje is meteen van start gegaan met nadenken over de inhoud van
de Pinkstergroet 2008. Dat is het derde en laatste jaar dat onze gemeente deze
enthousiastmerende, samenbindende activiteit doet, die velen, zowel in onze gemeente,
alsook in de Broederschap plezier geeft. We kunnen het iedere gemeente aanraden de
Pinkstergroet een periode te verzorgen.

IMO
Op het gebied van hulpwerk verliepen de contacten met de Europese zusterorganisaties via
de Internationale Mennonitische Organisation in een
prettige sfeer; br Aldert Husslage is medevoorzitter. Zo zijn
de lijnen kort en kunnen we onze bijdrage aan
gezamenlijke projecten leveren. De vergaderingen zijn
eens per half jaar. Op 5 en 6 mei 2006 ontvingen wij de
broeders en zusters uit Duitsland en Frankrijk in het
Broederschapshuis in Schoorl, waar we mochten vieren,
dat de Franse Caisse de Secours tot IMO toetrad.

Sponsorwerving 2007
door Oene de Vries
In het afgelopen jaar 2007 heb ik mij bezig gehouden met het werven van fondsen voor de
activiteiten in Tanzania en Ethiopië. Ook richt ik mij tot bedrijven die affiniteit hebben met een
bepaald onderwerp zoals bv. een waterschap waar dan een verzoek aan wordt gericht om
financiële steun voor de aanschaf van een watertank.
In mei heb ik samen met Els de Quant een bezoek gebracht aan Tanzania en hebben
aldaar o.a. met
de directies van de ziekenhuizen Shirati en Mugumu gesproken en
hebben we geïnventariseerd wat de behoeftes in de nabije toekomst zijn. In dat verband is
er contact gezocht met Orbis in Zuid – Limburg. Orbis is een organisatie die belast is met de
inrichting van een nieuw ziekenhuis en daarnaast verantwoordelijk is voor het op een
verantwoorde wijze afstoten van het oude materiaal. Deze zaak loopt nog vol op.
Samen met de boekhouder is er eindrapportage verzonden aan NCDO m.b.t het transport
van de drie containers waarin de bedden zijn vervoerd. Inmiddels een positief antwoord
ontvangen van de NCDO.
Het benaderen van fondsen en het wachten op een antwoord vraagt veel geduld.
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Doopsgezind Wereldwerk

Staat van baten en lasten
Baten
Broederschapscollectes
Donateurs (ex-DVG, Vrienden)
Af: kosten hiervoor
Netto opbrengst
Algemene bijdragen
Bijdragen Speciaal doel
Deelnemers conferenties
Schenkingen
Legaten
Taborfonds
Kerkinactie
St. Rotterdam
Opbrengst kapitaal
totaal baten

Jaarverslag 2006

2006
Werkelijk

Begroot

57.336
16.935
-15.609

50.000
1.000
-15.000
58.662
27.941
64.815
5.311
10.130
30.204
11.350
0
10.000
46.900

35.000
265.312

Lasten
Projecten
Zuid- en Midden Amerika
Afrika
Azie
Europa en Noord Amerika
Internationale Vredesgem.
Hulpwerk particulieren (via Gem.)
Uitzending vrijwilligers
Nieuwe projecten
subtotaal

35.250
59.568
10.806
28.340
41.397
3.250
3.127

Bijdragen diverse organisaties
Kerkinactie, ICCO
IMO (bestuur,bureau,etc)
Intern.l Jongerencongres
INLIA
MVS
IFOR
Eirene
Church & Peace
Diverse organisaties
subtotaal

10.145
9.800
1.200
1.200
0
1.500
1.000
1.305
110

Activiteiten, bewustwording, promotie
Adoptieprogramma
Actie Pinkstergroet
Praktisch Hulpwerk (kledinginz.)
Projectreizen & bezoek
Coordinator
Conferenties
Publiciteit

36.000
10.000
10.000
4.000
10.000
pm
12.000
20.000

137.000

33.000
27.000
12.265
25.000
40.000
12.000
7.500
10.000
181.738

166.765

10.100
9.800
1.200
1.200
1.500
2.000
1.000
500
1.000
26.260

2.200
3.419
6.197
837
42.971
13.587
16.466
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28.300

0
2.100
15.000
0
43.000
10.000
15.000

subtotaal

85.676

Bestuur & Organisatie
Bestuurskosten
Accountant
Fusie
Ov. Organisatiekosten
subtotaal

85.100

12.705
3.587
5.538
1.115

12.000
1.800
5.000
0
22.945

18.800

totaal lasten

316.620

298.965

baten minus lasten

-51.308

-161.965

Mutatie reserves
Diverse baten en lasten

51.747
38.050

0
0

Resultaat

38.489

-161.965

Doopsgezind Wereldwerk
Staat van baten en lasten
Baten
Broederschapscollectes
Donateurs (ex-DVG, Vrienden)
Af: kosten hiervoor
Netto opbrengst
Algemene bijdragen
Bijdragen Speciaal doel
Deelnemers conferenties
Schenkingen
Legaten
Taborfonds
Kerkinactie
Acties derden
Opbrengst kapitaal
totaal baten
Lasten
Projecten
Zuid- en Midden Amerika
Afrika
Azie
Europa en Noord Amerika
Internationale Vredesgem.
Hulpwerk particulieren (via Gem.)
Uitzending vrijwilligers
Acties derden

Jaarverslag 2007
2007
Werkelijk

Begroot
50.000
12.500
-15.000

70.312
15.823
-15.955

47.500
15.000
15.000
5.000
10.000
pm
12.000
20.000

70.181
10.230
57.719
6.216
9.687
89.688
12.000
0
20.643
29.697

30.000
306.061

31.806
90.863
14.996
18.574
46.724
1.250
520
20.643
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154.500

31.806
40.850
11.496
12.000
40.000
10.000
600
0

subtotaal

225.376

Bijdragen diverse organisaties
Kerkinactie, ICCO
IMO (bestuur,bureau,etc)
Intern. Jongerencongres
INLIA
MVS
IFOR
Eirene
Church & Peace
Diverse organisaties
subtotaal

10.145
10.450
1.200
1.200
3.299
1.500
1.500
1.500
1.140

Activiteiten, bewustwording, promotie
Adoptieprogramma
Verdubbelingsactie
Actie Pinkstergroet
Praktisch Hulpwerk (kledinginz.)
Projectreizen & bezoek
Coordinator
Conferenties
Publiciteit
subtotaal

2.440
1.128
3.000
6.212
7.612
43.650
15.367
3.316

Bestuur & Organisatie
Bestuurskosten
Accountant
Ov. Organisatiekosten
subtotaal

11.888
2.500
1.435

146.752

10.100
10.450
1.200
1.200
1.500
1.000
1.000
500
0
31.934

26.950

0
0
3.200
7.500
2.000
46.000
12.000
10.000
82.726

80.700

7.450
1.800
550
15.823

9.800

totaal lasten

355.859

264.202

baten minus lasten

-49.798

-109.702

Mutatie reserves
Diverse baten en lasten

-14.507
0

0
0

Resultaat

-64.305

-109.702
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