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Inleiding
Het verslag dat voor u ligt, getuigt van grote toewijding en enorme inzet van veel broeders
en zusters. Zij werkten hard in de ‘Wijngaard des Heeren’. Veel is tot stand gebracht en veel in
de steigers gezet. Ieder heeft op zijn of haar plaats getracht vorm te geven aan de missie
van doopsgezind Wereldwerk: gericht op de volheid van Gods komend rijk- namens en met
doopsgezinden werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid.
De verschillende bijdragen variëren sterk in omvang, maar omvang loopt niet parallel met de
reikwijdte van de geleverde inspanning, toch blijft de communicatiewerkgroep naar
uniformiteit in de uitvoering streven.
Wij hopen dat het jaarverslag 2008 een inspiratie zal zijn om het goede werk van
doopsgezind Wereldwerk met enthousiasme voort te zetten.
De samenstellers

Bestuur Doopsgezind Wereldwerk
Het Dagelijks bestuur kwam in 2008 negen keer bij elkaar en het Algemeen bestuur twee
keer.
De aandacht van het bestuur richtte zich op het voortzetten van de projecten en het
onderhouden van de bestuurlijke zaken. Daarbij viel de nadruk op de ontwikkeling van een
aantal aandachtspunten en een heroriëntatie op het beleidsplan.
Nadat WereldWerk als stichting begon, werd het accent vooral gelegd op het onderhouden
van de verschillende projecten, allengs werd het gemis op de bezinning van de vredestaak
steeds nadrukkelijker. Het bestuur was zich hiervan bewust en besteedde om die reden op
haar beleidsweekend veel aandacht
aan de evaluatie van het beleidsplan
en op de invulling van de vredestaak. Er
werd een vredesplan gepresenteerd en
de aankondiging van de oprichting van
een vredeswerkgroep. Het vredesplan
werd de aanzet voor een verdergaande
implementatie.
Er werden contacten gelegd met de
Nederlandse afdeling van de Christian
Peacemaker Teams, ook deze
contacten zullen geïntensiveerd
worden. Zo was de vredesweekcollecte
bestemd voor het werk van CPT.
De relatie tussen Wereldwerk en JDVG
werd herbevestigd, deze relatie wordt
van groot belang geacht. De jongeren hadden hun aandeel in de organisatie van de
winterconferentie waar het thema geweldloos samenleven uitgebreid aan de orde kwam.
Wereldwerk participeert in de stichting People Building Peace, het jaarcongres werd door
een lid van het Dagelijks bestuur bezocht en op de site van PBP is een link naar doopsgezind
Wereldwerk.
Wereldwerk is aangemeld als vriend van Sabeel. Deze stichting richt zich op de situatie in
Palestina. De aandacht voor de vredesgedachte in dit gebied zal ook geïntensiveerd
worden.
Een tweede aandachtspunt was de ontwikkeling van het studiefonds. Het was al geruime tijd
een wens armoede te bestrijden door middel van onderwijs. Er is een ontwerpplan gemaakt,
waarin de contouren voor een studiefonds vast lagen. In deze fase is er vooral aandacht
besteed aan de organisatie in het donorland. Er werden z.g.n. landencoördinatoren gezocht,
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die ter plekke een organisatie opbouwen om de verstrekking van studietoelages mogelijk te
maken. In Ethiopië, Indonesië en Palestina zijn deze coördinatoren inderdaad gevonden.
Het studiefonds komt zo van de grond, er is een voorlopige begroting van € 10.000,- gemaakt
en er zijn drie broeders die in Nederland een werkgroep vormen om de aanvragen te
verwerken.
Een derde aandachtspunt is de wens over te stappen naar een andere bank. Wereldwerk is
klant bij de ABN-AMRO bank, maar er wordt behoefte gevoeld over te stappen naar een
bank met een beleid, dat meer in lijn met onze doelstellingenis. Er wordt een onderzoek
ingesteld. Overigens heeft Wereldwerk in 2008 € 300.000,- uitgegeven, maar het doel blijft
binnen de richtlijn van het beleidsplan te blijven en per jaar € 400.000,- uit te geven.
De bestuurlijke zaken vroegen eveneens veel aandacht, veel mutaties en een wijziging van
de benoemingsprocedure . In februari werd officieel afscheid van Jaap de Graaff genomen.
Henk Blom nam afscheid van het dagelijks bestuur, maar blijft actief in de
communicatiewerkgroep en het Algemeen bestuur. Het bestuur nam ook afscheid van de
coördinatoren van het adoptieprogramma Linda en Matthijs de Vries uit Giethoorn. Els
kondigde haar vertrek uit het DB aan. Op een advertentie voor een nieuwe voorzitter
reageerde Bert Duhoux, met hem werden gesprekken gevoerd, waarna hij benoemd werd.
Er werd voorgesteld bij de benoeming van kernfuncties een soort stageperiode in te voeren,
Els zou tot eind 2008 vice-voorzitter blijven en Bert zou dan die functie overnemen. Lynn
Kaplanian-Buller zal gevraagd worden om de functie van vice-voorzitter op zich te nemen.
Nico Tas kondigde ook zijn vertrek aan en daarmee zou de IVG afvaardiging vervallen, om
die reden zou Nico zelf voor vervanging zorgen, Ans Goezinne uit Aalsmeer werd benaderd.
Zowel Els als Nico blijven lid van het Algemeen bestuur. Het bestuur verwelkomde een nieuw
lid, Sjoukje Wethmar, zij zou een functie binnen IMO gaan bekleden. Er blijven vacatures
open staan: adoptiewerk en communicatiewerkgroep. Inhoudelijk kwamen o.a. de
projectzaken verdubbelingaanvragen aan de orde. De stichting Sedidea spreekt de wens
uit een werkgroep van Wereldwerk te worden, hetzelfde geldt voor de stichting Vrouwen
zendingshulp en de BR verzoekt Wereldwerk gesprekken te openen met SDO.
De gemeentes Aalsmeer, Drachten, Soest, Wageningen en De Rijp dienen
verdubbelingaanvragen in die allen gehonoreerd worden. Bij de bespreking van deze
aanvragen wordt door het bestuur de wens uitgesproken de verdubbelingcriteria kritisch
onder de loep te nemen.
Een groot aantal projecten kwam aan de orde:
- Het bestuur denkt aan het instellen van een organisatie voor kortdurende
uitwisselingen.
- Het bedrag voor de wasmachines en kookketels in Shirati wordt aangevuld.
- De rekening van Wereldwerk wordt ter beschikking gesteld voor noodhulp aan
Kenya.
- I.v.m. haar pensionering wordt voor de laatste keer de sociale verzekeringspremie
aan Diet Koster overgemaakt.
- Het fonds Jacobus van Zanten vraagt een bijdrage aan Wereldwerk te leveren.
- Drie medische studenten gaan naar het ziekenhuis in Tanzania, zij worden met elk
€ 750,- gedoneerd.
- Er wordt € 1000,- gedoneerd ter ondersteuning van de gevluchte werknemers van
ASONOG
Honduras, zij verblijven nu in Guatemala.
- Het inloophuis in Almere krijgt voor drie jaar een lening van € 3000,-.
- Onder de paraplu van KIA wordt het project in Angola verder besproken.
- De Dg Heerlen wordt ondersteund met € 500,- voor een reis naar een Congolees
project.
- Namens Wereldwerk gaan Els du Rieu en Robert de Quant naar vredescongres in
Jeruzalem
- De film over de goudmijn industrie in Honduras is in ontwikkeling.
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De communicatie is voor Wereldwerk van groot belang. Het communicatieplan moet
geïmplementeerd worden. Nog niet alles is gerealiseerd. Wereldwerk heeft eens in de vier
weken een vaste pagina in DNL. Voor de website wordt een webmaster gezocht. De
communicatiewerkgroep vraagt na het vertrek van Frans Misset versterking. Er zal onder de
jongeren naar een kandidaat gezocht worden.

Mara Werkgroep
In 2008 zijn er veel activiteiten geweest in Tanzania. Daarvan getuigt het verslag. Ook
ontvingen we Carl Hensen uit Ethiopië. Hij kwam om kennis te maken en sponsors te zoeken
voor de bouw van de universiteit in Ethiopië. dgWW gaf hiervoor, én voor de bestrijding van
Aids een bedrag van € 15.000,In mei 2008 hoorden we dat we als één van drie projecten door Orbis Medisch Centrum
waren gekozen voor hun overtollige materiaal na hun verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis
in Sittart. Er is volop gewerkt aan de voorbereidingen om dat materiaal goed te kunnen
verwerken: we hebben 3 40-foot containers klaarstaan. Er komen b.v. 120 computers vrij die
schoongemaakt zullen worden en alles wordt gestickerd voordat het de container in gaat.
Er is ook weer volop gebreid: dekentjes en kindermutsjes. Zo kan het nu voorkomen dat je
gewoon in de kerk zit in Tanzania en plotseling een kindje ziet op de arm van de moeder met
een mutsje op uit Nederland. Veel dank aan alle zusters die al die mutsjes hebben gemaakt!
Geweldig!
De totale begroting voor Tanzania voor 2008 behelsde € 86.300,00
1. Musoma
Bethsaida is een gezondheidszorgcentrum in de omgeving van Musoma (stedelijk gebied en
regio telt 500.000 inwoners) in Tanzania dat met hulp van dgWW, Impulsis en particuliere
donoren in 2008 is gebouwd vanuit een bestaande situatie. Bethsaida zal eind april 2009
operationeel zijn en zorg bieden in Kwangwa Area, de regio waar het centrum is gesitueerd.
Bethsaida heeft een consultatiebureau, een polikliniek, verloskamers, een laboratorium en
een paar verblijfsbedden. In Juni 2009 zal Bethsaida thuiszorg gaan leveren in haar
omgeving. Behalve financiële steun heeft dgWW de verscheping verzorgd van twee
containers met ziekenhuismateriaal.
2. Shirati
Shirati is regio aan het Victoriameer, vlak onder de grens met Kenia, waar dgWW een aantal
aktiviteiten ondersteunt.
De organisatie Gered Gereedschap heeft een hoeveelheid gereedschap beschikbaar
gesteld dat is bedoeld voor de orthopedische werkplaats van de lepra afdeling en voor het
ziekenhuis.
In 2008 hebben vier verpleegkundigen geld ingezameld voor een wasmachine voor het
ziekenhuis. Stuwkracht 10 en dgWW hebben het bedrag aangevuld. In 2009 zal het
ziekenhuis, dat de was nog met de hand doet, beschikken over een industriële wasmachine
van 23,5 kilo, die geschikt is voor Afrika.
WereldWerk heeft € 200,00 gedoneerd voor de bouw van een groot kippenhok voor de
bewoners van een Lepra kolonie. Hierdoor blijven de kuikens leven en kunnen de eieren
gegeten en verkocht worden.
Omdat fysiotherapie erg hard nodig is in Shirati, en breder in Tanzania, hebben het
ziekenhuis, het lepraproject, dgWW en het Lilianefonds de handen ineen geslagen en een
plan opgesteld om te komen tot een brede voorziening waar ook de gemeenschap mee is
gediend: de gemeenschap heeft voor het Liliane fond een mediater in Shirati gevonden.
dgWW betaalt een korte plus een volledige fysiotherapie opleiding. Het Lilianefonds sluit een
partnerschapsovereenkomst met het ziekenhuis, knapt de accommodatie op en doneert de
materialen. Het ziekenhuis is medisch en operationeel verantwoordelijk voor de nieuwe
voorziening. Deze packedge deal verkeert in de afsluitende fase.
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In de grote valei tussen het dorp Kabwana in Shirati en het Victoriameer ligt een irrigatiesysteem, RIFA windmill project dat niet meer werkte. WereldWerk heeft geld beschikbaar
gesteld om de waterpomp te laten maken en iemand te trainen in het repareren van waterpompen zodat het systeem weer zou kunnen werken. Eind 2008 was het systeem weer
operationeel zodat er geïrrigeerde grond beschikbaar kwam voor landbouw. Dat maakt dat
er het hele jaar door voedsel verbouwd kan worden en daarmee de jaarlijks terugkerende
hongersnood verleden tijd is in dit gebied. Bovendien kan de opbrengst worden verkocht.
De gebruikers van deze grond hebben een coöperatie opgericht en een deel van de
opbrengsten van de grond gaat in een voorziening waaruit toekomstige kosten betaald
kunnen worden. De doopsgezinde Gemeente Baarn en WereldWerk hebben samen in een
verdubbelingsproject eind 2008 een tweedehands tractor gedoneerd aan deze coöperatie
zodat er grotere gebieden bebouwd kunnen worden. De coöperatie heeft het plan om ook
meer bomen te planten tegen de ontbossing van de valei wat het gevolg is van het koken
op hout(skool).
In 2008 is het aantal plaatsen op de Zappe
Kindergarten dat is “geadopteerd” verdubbeld
van 12 naar 24. De capaciteit van de
kleuterschool liet dat toe en nu kunnen er 24 i.pl. v.
12 kinderen uit Kabwana gratis naar school.
Hoewel het hier om een kleuterschool gaat is dit
toch een springplank naar de lagere school. De 24
plaatsen zijn in 2008 overgenomen door het Fonds
Doopsgezind Weeshuis in Haarlem.

De Kajiwawa vrouwengroep in Kabwana heeft twee doelstellingen: het geven van gezondheidszorgvoorlichting en een naaiattelier om bruiskleding te vervaardigen en andere
diensten aan te bieden rondom bruiloften. De vrouwen hebben een winkeltje geopend in
Kabwana. De huur is echter hoog en om die reden hebben zij een stukje grond weten te
krijgen met als doel hierop zelf een winkeltje te bouwen. Via de Doopsgezinde Vrouwen
Zendings Hulp is er een verzoek ingediend bij dgWW voor een financiële bijdrage voor dit
doel. Hierover zijn nog gesprekken gaande.
De doopsgezinde kerk in Tanzania heeft onder haar leden in het Noord-Mara district meer
dan 2000 aidswezen. Hiervoor zorgen is een grote opgave. Om dit zo goed mogelijk te doen
is door de kerk een aktiviteitenplan opgesteld en een projectleider aangesteld. Dit plan
behelst het zorgen voor de kinderen op alle manieren die nodig zijn: kleding, dekens, scholing
etc. De kinderen leven bij kennissen of familie maar ook zij zijn arm en kunnen wel de
aandacht geven maar hebben niet de financiële middelen. De kerstcollecte van
WereldWerk van 2008 is aan dit doel gewijd. Van het geld zullen de kinderen naar school
gaan, een schooluniform krijgen, boeken en andere schoolbenodigdheden.
De Stichting Anna Poot subsidieert 11 studenten van de Nursing School in Shirati. Els de Quant
treedt voor de Anna Poot Stichting op als contactpersoon.
3. Mugumu
In Mugumu staat het tweede doopsgezinde ziekenhuis van Tanzania. Ook bij dit ziekenhuis is
een school voor verpleegkundigen. In verband met het gebrek aan drinkwater is met hulp
van dgWW en andere fondsen een watertank gebouwd voor opvang van regenwater.
4. Serengeti gebied
Sedidea is een project voor gehandicapte kinderen. Sedidea heeft een eigen vriendenorganisatie genaamd Sedidea Steungroep die een bestuurszetel heeft in het Algemeen
bestuur van dgWW. dgWW steunt de werkzaamheden van Sedidea financieel. De
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werkzaamheden van Sedidea spelen zich af in het Serengeti gebied. Vele tientallen
vrijwilligers sporen de gehandicapte kinderen op, bezoeken hen regelmatig en helpen hen,
met hulp van de Stichting, aan de nodige hulpmiddelen zoals driewielers, krukken en
aangepast meubilair.
IMO ondersteunt met het adoptieprogramma 22 kinderen. Deze kinderen wonen merendeels
in het Serengeti gebied. Deze kinderen zijn bijna allemaal bij Nederlandse adoptieouders
ondergebracht.
5. Mennonite Church in Tanzania (Kanisa la Mennonite Tanzania, KMT)
Masimore Fund project, women organisation for KMT (de LFDZ in Tanzania) heeft een
projectaanvraag voor microcrediet ingediend bij WereldWerk. Van het van Zanten fonds is
een bijdrage ontvangen, via WereldWerk om 15 vrouwen te ondersteunen in het organiseren
van eigen levensonderhoud met behulp van microcredieten. De organisatievorm hiervoor,
die in Tanzania algemeen aanvaard is, wordt Saccos genoemd: Savings and Credit
Cooperative Society model.
De KMT is voornemens om het bestaande Bible College in Musoma op te waarderen tot
Hoge School / Universiteit. Ook is men voornemens hier een opleiding voor Nursing Officer
(HBO niveau verpleegkunde) te starten. In het kader van de voorbereidingen is aan dgWW
een bijdrage in de kosten van een conferentie gevraagd. Deze bijdrage is gekomen van het
van de Stichting Haarlemse Vrienden en is, via dgWW, aan de KMT ter beschikking gesteld.

Community Center van de KMT in Shirati
Het Community Center in Shirati is een conferentieoord
met regionale betekenis. Hier worden veel conferenties
gehouden, het is een ontmoetingsplaats en er is een
beperkte slaapaccomodatie. Het is te vergelijken met
een klein broederschapshuis. De keuken, de eetzaal, de
conferentiezaal, de douches en de toiletten zullen in 2009
met steun van dgWW worden opgeknapt. In dat kader
heeft dgWW een MOU afgesloten met de KMT. De
voorbereidingen en het maken van een goede begroting
hebben in 2008 plaatsgehad.
6. Uitzendingen en stages
In 2008 heeft WereldWerk 4 verpleegkundigen uitgezonden naar het ziekenhuis in Shirati. Zij
hebben daar op vrijwillige basis met veel genoegen drie maanden gewerkt.
Eind 2008 zijn de voorbereidingen begonnen voor de uitzending van twee medische
studenten en 1 erotherapeute. Ook deze uitzending, die WereldWerk met € 750,- per persoon
heeft ondersteund, is naar wens van iedereen verlopen en heeft volop aan de
verwachtingen voldaan.
In 2008 zijn de eerste kontakten gelegd met het Mondriaan College in Den Haag/Delft om
voor derde jaars studenten verpleegkunde niveau 4 een stage in Tanzania te ontwikkelen.
Het Mondriaan College moet daarvoor de Nursing School in Shirati als leerbedrijf erkennen.
Het zal nog enige tijd in beslag nemen voor deze stages operationeel zijn.
Bwire Chirangi, arts van het ziekenhuis in Shirati, heeft in 2008 zijn Masters in Public Health
gedaan in Maastricht. dgWW heeft dit, samen met andere fondsen en de Rotary, voor hem
financieel mogelijk gemaakt. Hij heeft het jaar als Master of Science, MPH, afgesloten.
In dat jaar heeft hij een stageprogramma opgezet voor medische studenten van de
Universiteit van Maastricht waarvan hijzelf de coördinator is. Jaarlijks lopen deze studenten nu
stage in het ziekenhuis. Over enige tijd kunnen zij logeren in het Community Center.
7. Ethiopië.
In 2008 is Carl Hansen, Director of the Advanced Mesereto Kristos College, op bezoek
geweest in Nederland om fondsen te werven voor de bouw van de Universiteit. WereldWerk
draagt hieraan bij en eveneens aan een HIV /Aids programma.
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Communicatiewerkgroep
De Communicatiewerkgroep coördineert alle communicatieactiviteiten van doopsgezind
WereldWerk. De groep ging eind 2007 van start met Henk Blom, Aad Joor, Nelleke Kan en
Frans Misset. Deze laatste moest zich in augustus om persoonlijke redenen terugtrekken.
Tot de zomer vergaderde de werkgroep maandelijks, omdat er een vliegende start gemaakt
moest worden. Daarna konden we de vergaderfrequentie terugbrengen tot eens per
kwartaal. De meeste energie ging naar het opstellen van het communicatieplan, zodat de
werkzaamheden niet alleen voor ons helder in kaart gebracht zouden worden, maar ook
voor onze mede bestuursleden en de andere werkers in doopsgezind WereldWerk. Hoe
krijgen we iedereen communicatie-minded? In september was het plan nagenoeg
opgesteld.
Tegelijkertijd startten we in maart met een maandelijkse pagina in doopsgezind nl met als
doel de vele aspecten van ons werk in de gehele broederschap bekend te maken.
Daarnaast verzorgden we de folders van de drie collecten in 2008. Ook maakten we een
beknopt jaarverslag voor de Broederschapsvergadering. En we zetten de Vriendenbrief op
poten. Ten slotte is het nieuwe concept van dit jaarverslag ook van ons afkomstig.
Er ligt nog veel werk, waar een begin mee gemaakt moet worden. Een groot probleem
vormt het gebrek aan mankracht in onze werkgroep.Voor de nabije toekomst willen wij een
paar nieuwe leden voor de werkgroep vinden, een power point presentatie maken om
WereldWerk in de gemeenten te presenteren, de website vernieuwen en de financiën, die
met ons werk gemoeid zijn, in kaart brengen.

Scholarship Fund
Het dgWW Scholarship Fund wordt ingezet in de strijd tegen de armoede in
ontwikkelingslanden door het financieel steunen van studenten in die landen.
Tot nu toe werden aanvragen van studenten om financiële steun door het Dagelijks Bestuur
van Wereldwerk ad hoc behandeld. Om op een meer structurele wijze te kunnen werken
werd besloten tot de vorming van een Scholarship Fund en de benoeming van een
commissie die de beoordelingen van de aanvragen om steun systematisch kan behandelen.
Uiteraard moet deze commissie zo snel mogelijk een efficiënt budgetteringssysteem en een
duidelijke goedkeuringsmethode ontwikkelen. De naam van deze commissie: Scholarship
Committee Doopsgezind WereldWerk.
De organisatie vindt plaats in nauwe samenwerking met plaatselijke deskundigen.
In de geselecteerde landen werd de aanzet gegeven tot het vormen van lokale z.g Student
Aid Financial Committee’s (SAFC). Deze commissies moeten de aanvragen van studenten
beoordelen en eventueel zelf ook studenten stimuleren om zich via het applicatieformulier
aan te melden. Deze SAFC’s dienen de beoordelingen in bij de Scholarship Committee
dgWWin Nederland; deze commissie beslist in overleg met WereldWerk welke studenten
worden gesubsidieerd. Op dit moment opereren of zijn SAFC’s in ontwikkeling in de volgende
landen: Tanzania, Ethiopië, Indonesië, Honduras, Israël en Palestina.
Tijdens een DB vergadering van Doopsgezind WereldWerk (03-10-08) werd het startsein
gegeven. Op 18-12-08 kwam het Scholarship Committee bijeen en verdeelde de taken: Dirk
van der Veer voorzitter, Marius Romijn penningmeester, Gerard Kosters communicatie en
Hielke Wierda secretaris.
De documenten werden ontwikkeld:
de Introduction Doopsgezind WereldWerk Fund t.b.v. de website www.dgwereldwerk.nl ;
het Application Form en het document Scholarship Fund Policy; de contacten met de lokale
Student Aid Financial Committees werden gelegd; de website van dgWW werd gevoed en
het e-mail adres geregeld: scdgww@ads.nl .
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De eerste aanvragen van studenten zijn ontvangen.
De acties voor de Scholarship Committee dgWW zijn nu o.a.:
het verder opbouwen van een goed contact met de plaatselijke SAFC’s;
het ontwikkelen van een efficiënt budgetteringssysteem voor de korte en lange termijn;
het ontwikkelen van een rechtvaardig en stimulerend goedkeuringssysteem binnen de
criteria die zijn geformuleerd in het document Scholarship Fund Policy;
het ontwikkelen van een efficiënt rapporteringsysteem m.b.t. de behaalde resultaten van de
studenten en de effecten in de samenleving in het desbetreffende gebied.
Het Scholarship Committee van Doopsgezind WereldWerk heeft er vertrouwen in dat de op
lange termijn de effecten van het studiefonds D.V. een heel klein beetje zullen bijdragen aan
het bouwen van het in de Bergrede beschreven Koninkrijk Gods.

Conferentiecommissie
Het doel van de conferenties is om als betrokkenen bij Doopsgezind WereldWerk en alle
verdere belangstellenden zich te verdiepen in vredes- en ontwikkelingswerk en elkaar te
stimuleren hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. De commissie bestond in 2008 uit:
Henk Blom, Kalle Brüsewitz, Jacob Kikkert, Caro Struik, Ineke Visser, Jet Visser-Romijn.
In 2008 organiseerde de conferentiecommissie twee weekendconferenties, met op
vrijdagavond en zaterdagochtend een speciaal programma door en voor jongeren van 16 –
30 jaar, gevolgd door een programma voor deelnemers van alle leeftijden.
De Winterconferentie op 1-3 februari in Fredeshiem had als thema: 'Bouwstenen voor
aanwezigheid'. Ds. Geert Brüsewitz diepte dit thema bijbels-theologisch uit. Dirk van Goten
van Sant'Egidio in Antwerpen sprak over: 'Bouwstenen voor gelovige presentatie in de
samenleving'. Bram Schrievers, adviseur gemeente-opbouw van de PKN liet ons kennismaken
met: 'Er zijn voor anderen, gerealiseerd in een laagdrempelige opvangruimte, waar iedereen
welkom is'. Prof. dr. Peter Nissen sprak over: 'Wat kunnen rooms-katholieken en
doopsgezinden wederzijds van elkaar leren voor de praktijk van hun vredeswerk'. Het thema
werd nader bediscussieerd en verwerkt en afgesloten met een kerkdienst.
De Zomerconferentie op 12-14 september in het Doopsgezind Broederschapshuis Schoorl had
als thema: 'Guns and Roses - wie stopt de roos in de loop van een geweer?' In diverse
workshops: 'Geweldloos communiceren', 'Gender', 'Israël/Palestina' en 'Nahid vrouwenhuis in
Afghanistan' maakten we kennis met alternatieven voor geweld. `s Avonds verzorgde ds.
Wieteke van der Molen een boeiende bijbelstudie over het thema: 'Is God geweldloos of een
God der Wrake?' Op zondag werd de conferentie besloten met een door verschillende
groepjes conferentiegangers verzorgde viering, waarin het thema verwerkt was.
Jet Visser-Romijn
Voor uitgebreider verslaggeving: zie onder andere de edities 05 en 21 in 2008 van
Doopsgezind NL (die ook te vinden via de website van de ADS www.doopsgezind.nl)

CPT-steungroep Nederland
Onder auspiciën van Doopsgezind WereldWerk is in 2008
de 'CPT-steungroep Nederland' opgericht. Christian
Peacemaker Teams (CPT) is een internationale organisatie,
oorspronkelijk opgezet door doopsgezinden, met het
hoofdkantoor in de USA. Vrijwilligers van CPT zijn op
geweldloze wijze actief als internationale waarnemers en
bemiddelaars in conflicten op verschillende plaatsen in de
wereld. Doel van de Steungroep is het werk van CPT op
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alle mogelijke wijzen te ondersteunen en te werken aan de oprichting van een Nederlandse
afdeling van CPT. In 2008 is in de Vredesweek de dgWW-broederschapscollecte gehouden
voor de financiering van dit initiatief. Een werkgroep onder leiding van Maarten van der Werf
werkte aan de plannen, o.a. om in 2009 de Winterconferentie van dgWW te wijden aan het
werk van CPT, met Gene Stoltzfus, voormalig directeur van CPT, als hoofdspreker. Tijdens
diens bezoek aan Nederland zal hij tevens verschillende gemeenten en organisaties
bezoeken. Voorts worden vrijwilligers geworven en voorbereid om in 2009 gedurende enkele
weken deel te nemen aan een CPT-delegatie in Hebron, op de Westbank in Israël.
Voor nadere informatie: www.cpt-nl.org en www.cpt.org

Werkgroep Palestina
In het Midden-Oosten gaat de grootste aandacht van WereldWerk uit naar de Palestijnen en
de situatie, waarin zij nu al 60 jaar leven. De verschillende projecten worden gecoördineerd
door de Palestina werkgroep. Lynn Kaplanian reisde er afgelopen voorjaar naar toe.
WereldWerk ondersteunt een lang lopend waterproject bij Jenin, waar honderden al instructie gekregen hebben, hoe zij regenwater kunnen gebruiken. Zij leren, hoe zij bij hun huis een
simpel betonnen bekken kunnen bouwen om regenwater in op te vangen. En hoe zij dat
moeten behandelen om er optimaal gebruik van te maken, hygiënisch en spaarzaam.
WereldWerk heeft het verzoek van Diet Koster gehonoreerd om één van haar oud-pupillen te
sponsoren met een studiebeurs. Immers, niets is zo belangrijk voor het opbouwen van een
onafhankelijk bestaan als onderwijs.
Een Vrouwencoöperatief in Bizaria runt een Kindergarden, waar kinderen onder de 6 jaar
worden opgevangen, iets waar de overheid niet in voorziet. WereldWerk zorgde voor een
flinke hoeveelheid stoeltjes in vrolijke kleuren. Dit coöperatief met 160 leden dwingt onze
bewondering af voor de wijze, waarop zij de zaken aanpakken om het leven van hun families
te verbeteren. Zij verhuren de zaal boven de kindergarden en gebruiken de keuken om
groente in te maken en honing, olijfolie, kaas e.d. klaar te maken voor de verkoop in hun
twee winkels. De winst wordt naar rato verdeeld. Ze hebben ook 14 microkredieten van elk $
1000,- uitstaan, die na terugbetaling weer aan iemand anders verstrekt worden. Dat is je lot
in eigen hand nemen!
Van 6 tot 15 oktober bezocht een groep van tien Palestijnse vrouwen uit Bethlehem ons land.
Zij behoren tot het Arab Educational Institute (www.aeicenter.org), dat verbonden is met IKV/
Pax Christi International. Het thema was de vreedzame strijd van de Palestijnse vrouw met als
doel hun verhaal vertellen en de dialoog tussen Palestijnen en Israëliërs stimuleren. Vrouwen
van diverse kerken in Twente gingen in 2006 naar Bethlehem en nu zag men elkaar opnieuw
in Twente. WereldWerk ondersteunde het bezoek en verzorgde een ontvangst in Amsterdam.
Eerst werd een kop koffie gedronken in de Singelkerk, waarna men een rond-vaart maakte
inclusief lunch, een bootje met een broodje dus. Door deze opzet kregen de Palestijnse
vrouwen een prachtige indruk van ons mooie Amsterdam en was er volop ruimte voor
gesprek. Het werd een waardevolle ontmoeting.
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Jongeren Doopsgezinde Vredesgroep (JDVG)

Jaarverslag 2007

JDVG: Per jaar 2 conferenties, 2 thema’s, 1 doel: Vrede in en om je heen.
Als je kijkt naar de doelen van de JDVG, kunnen we concluderen dat deze gehaald zijn. Wij
hebben door middel van twee conferenties jongeren bewust gemaakt van vrede, hoe deze
bereikt kan worden en hoe je met de verschillende aspecten van vrede om kan gaan. De
JDVG heeft geen eigen penningmeester en geen eigen geld. Voor de precieze financiële
toestand van het jaar 2007 kunt u contact opnemen met dhr. Roel Meihuizen, penningmeester van Doopsgezind WereldWerk. Wel hebben alle bestuursleden declaraties en kosten
met bonnen ingediend bij de penningmeester. De deelnemersbijdragen worden eveneens
verwerkt door Wereldwerk.
Commissieleden en mutaties
•Dieuwertje Dirkse (afgevaardigde DJB, voorzitter sinds oktober 2006)
•Kalle Brüsewitz (secretaris, afgevaardigde CoCo* vanaf maart, bestuurslid sinds maart ‘05)
•Jan Willem Stenvers (algemeen bestuurslid sinds december 2006)
•Anna Brüsewitz (algemeen bestuurslid sinds oktober 2005)
•Margit Vellekoop (algemeen bestuurslid sinds mei 2006, afgevaardigde AB vanaf
november)
•Jos van Egmond (algemeen bestuurslid vanaf oktober)
•Lysette Meijer (afgevaardigde conferentiecommissie), afgetreden per 3 maart
•Sonja van Berkum (afgevaardigde bestuur dgWereldwerk), afgetreden per 23 september
(*CoCo = conferentiecommissie)
Winterconferentie 2007 (deelnemers: 25) Thema volwassenen: “Onderling dienstbetoon; De
dienst aan elkaar in een wereld met grote verschillen.” Thema jongeren: “Staan voor wie je
bent” . Spreker voor ons op de vrijdagavond: ds. Geert Brusewitz. Hij was in mei 2006
aanwezig bij een lezing van Ron Sider in Pasadena
(Californië). Geert legde in korte bewoordingen
de ideeën van Sider aangaande het zijn van
broeders en zusters in een wereld met een groot
verschil tussen arm en rijk uit. Hierna kreeg we een
cursus debatteren. Één van de stellingen was:
‘Jongeren moeten na hun middelbare school
verplicht ontwikkelingswerk doen’. Op
zaterdagmorgen hadden we na een ontbijt en
ochtend-opening een creatieve verwerking
rondom het thema. Aan de muur hingen al sinds vrijdag-avond posters met daarop allerlei
figuren uit de geschiedenis die stonden voor wie ze waren, hetzij positief of negatief.
Iedereen kreeg een naam op zijn voorhoofd van één van de personen op de posters en
moest door middel van speed-dates achterhalen welke persoon hij was. Daarna kon je door
middel van een tekening, knutselstukje of toneelspel in de andere ruimte aan de jury duidelijk
maken dat je wist wie je was. ’s Middags namen we deel aan het volwassenen-programma
met een lezing van Ron Sider, gevolgd door discussiegroepen over het thema, waarbij de
jongeren zich over alle groepen verdeelden, en ’s avonds het forum en avond-sluiting. Op
zondagochtend deden we mee aan de dienst en na de lunch gingen ook de jongeren weer
op huis aan.
Zomerconferentie 2007 (deelnemers: 26) Thema jongeren: “Zonde”. Thema volwassenen:
“WereldWerk in elke gemeente”. Spreker op de vrijdagavond: ds. Alfred van de Wijk. Hij
vertelde op een interactieve manier over het begrip ‘zonde’ binnen de doopsgezinde kerk.
Op de zaterdagochtend vond het grote ‘7 hoofdzondenspel’ plaats. Elke zonde had zijn
eigen post, waarbij zowel actieve, creatieve als theoretische activiteiten plaatsvonden. In de
middag vond de ‘Markt der mogelijkheden’ plaats. Een goede inkijk in WereldWerk projecten
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van over de hele wereld. In de avond konden mensen participeren in verschillende
projecten. De dienst op de zondagochtend werd in groepjes voorbereid.
In maart 2007 was er een besturenweekend van landelijke en regionale doopsgezinde
jongerenorganisaties. Hier zijn data van activiteiten uitgewisseld en afspraken gemaakt.

Jongeren Doopsgezinde Vredesgroep (JDVG)

Jaarverslag 2008

Commissieleden en mutaties
• Dieuwertje Dirkse (afgevaardigde DJB, voorzitter sinds oktober 2006),
afgetreden per juni 2008
• Kalle Brüsewitz (secretaris, afgevaardigde CoCo vanaf maart 2007,
bestuurslid sinds maart 2005)
• Jan Willem Stenvers (algemeen bestuurslid sinds december 2006,
voorzitter vanaf juni 2008)
• Anna Brüsewitz (algemeen bestuurslid sinds oktober 2005)
• Margit Vellekoop (algemeen bestuurslid sinds mei 2006, afgevaardigde
AB sinds 2007)
• Jos van Egmond (algemeen bestuurslid vanaf oktober 2007)
• Laura Hoogcarspel (algemeen bestuurslid vanaf september 2008)
Winterconferentie 2008 (deelnemers: 26) Thema jongeren: ‘(Te)vrede’. We hadden het hier
over innerlijke vrede. Vrijdagavond na de start van de conferentie kwam Henk een workshop
vergevingsmeditatie geven. Voordat je iemand kunt vergeven heb je innerlijke rust nodig, dit
was het uitgangspunt van deze conferentie. Zaterdagochtend was er een uitgebreide
boswandeling met verschillende opdrachten. De rest van het weekend zijn we aangesloten
bij de wereldwerk conferentie. Het middagprogramma bestond uit vier lezingen binnen het
thema bouwstenen voor aanwezigheid, hier sprak o.a Dirk van de Gooten (St. Egidio),
waarmee de JDVG nog steeds contacten onderhoudt. In de avond waren er verschillende
workshops te kiezen. Hierna werd een film vertoond. Zoals op elke conferentie organiseerde
de JDVG de ochtendopening en avondsluitingen. Zondagochtend werd de conferentie
afgesloten met een stiltedienst, voorbereid door ds. Jacob Kikkert.
Zomerconferentie 2008 (deelnemers: 24) Thema: ‘Guns and Roses, Wie stopt de roos in de
loop van het geweer. Over alternatieven voor geweld.’ Vrijdagavond verzorgde de JDVG
een lezing over protestmuziek vanaf ongeveer de 19e eeuw. Zaterdagochtend was het
geweldloosheidganzenbord. Vanaf zaterdagmiddag volgden we het programma van de
volwassenenconferentie van Wereldwerk. Dit begon met een keuze van twee uit vier
workshops over o.a ‘maak je eigen protestsong’ en ‘gender’. ’s Avonds was er een
Bijbelstudie van ds. Wieteke van der Molen. Dit ging over de God der vrede en God der
wrake. De zondagochtend was ingedeeld op een bijzondere manier. Na een korte
samenkomst in de kerk voor bezinning was er de mogelijkheid tot meditatieve wandeling.
Daarna was een kerkdienst over ‘El Loko’, een meditatiedoek, door Kalle Brüsewitz.
In mei had een delegatie van het JDVG-bestuur een
vergadering met het Dagelijks Bestuur van
WereldWerk. Dit heeft veel duidelijkheid geschapen
over de toekomt van de samenwerking tussen
beide besturen.
In juni is een afvaardiging van het JDVG-bestuur en
het MVS-bestuur naar St. Egidio in Antwerpen
geweest om te kijken wat voor activiteiten daar
plaatsvinden en over de mogelijkheid om in de
toekomst een rol van betekenis te kunnen spelen in
het werk van St. Egidio.
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Mennonite Voluntary Service

MVS

Als we op 2008 terugkijken, kijken we op een druk en leerzaam jaar. Het thema waaromheen
we drie Mvs reizen hebben opgezet was 'MVSVerlicht'. Als eerste hadden we gepland om in
de mei-vakantie naar Niedergörsdorf te gaan, maar door gebrek aan deelnemers hebben
we die helaas op het laatste moment moeten afzeggen.
Samen met het JDVG bestuur is het MVS Bestuur op 6 juni 2008 afgereisd naar Antwerpen om
daar te kijken naar het werk dat de Sant Egidio gemeenschap doet. De inspiratie bron voor
dit contact was de Winterconferentie waar Dirk van der Gooten sprak over het werk dat Sant
Egidio doet. Bij het bezoek in juni is ons tekst en uitleg gegeven over het werk dat Sant Egidio
Antwerpen doet (onder andere huiswerk begeleiding van kleine kinderen, contacten tussen
bejaarden en jongeren leggen, daklozen restaurant) en hebben we enkele mensen van Sant
Egidio leren kennen en zelf een avond geholpen in het daklozen restaurant. Dit bezoek was
zeer indrukwekkend.
In de zomervakantie (18 t/m 25 juli) hadden we zoals gebruikelijk een MVS kamp naar
Schoorl. We hadden in de aanloop van deze vakantie veel moeite met het vinden van
enthousiaste kampleiding: pas op het laatste moment hadden we duidelijk dat Onno de
Graaf en Hedzer Durksz deze MVS vakantie zouden leiden. Ook voor deze MVS vakantie viel
het aantal deelnemers tegen. Door een laatste promo-actie die bestond uit het versturen
van MVS Schoorl ansichtkaarten konden we nog enkele deelnemers werven.
Tijdens deze week heeft een de kleine groep van 4 deelnemers nog een hoop kunnen doen,
als boswerk en het zoeken naar leidingen bij één van de beheerdershuizen. Wel hebben we
uit deze week de les getrokken dat we het minimaal aantal deelnemers voortaan hoger
zullen stellen.
In de folder hadden we vermeld dat we in de zomervakantie naar Barcelona zouden gaan.
Maar helaas bleek vlak na het uitkomen van de folder dat toch niet mogelijk. Toen hebben
we nog contact met mensen in Portugal en elders in Spanje, maar na veel gemail leverde
dat uiteindelijk toch niks op. In april hebben we toen contact gehad met Niedergörsdorf en
toen bleek dat we in de zomervakantie daar welkom waren.
Zo kwam het dat twee weken (21 juli t/m 3 augustus)er een groep
van zeven deelnemers onderleiding van Natascha van Berkum en
Pieter van der Wijk veel werk verzet hebben in de gloeiende zon
van Niedergörsdorf. Ook hebben ze samen met enkele lokale
jongeren activiteiten ondernomen als bijvoorbeeld zwemmen en
eten. Reynaldo en Eugenia Dyck (de gemeenschapsleiders van
Niedergörsdorf) hadden samen met Natascha en Pieter een
intensief en afwisselend programma opgesteld voor MVS groep.
Het MVS thema was op een inspirerende wijze door enkele
activiteiten heen verweven. Als afsluiter is de MVS groep een
weekend naar Berlijn geweest, om daar de cultuur op te snuiven,
als gezellige afsluiter en om voldaan terug te kijken op de vorige
twee weken. In Berlijn heeft de groep in Menno-heim overnacht.
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst een professionele kampleiding trainingsdag gehad
op22 juni 2008. Deze training was verzorgt door Daniël Rötting van Instituut Orbis. Hij heeft een
groep van 13 (potentiële) kampleiders twee dagdelen lang theorie gegeven over groepsprocessen, maar ook handvaten gegeven die praktisch zijn bij het invullen van je kamp.
Gezamenlijk hebben we enkele activiteiten gedaan (zoals hoe een deelnemer op zijn
gedrag aan te spreken) en gesproken over wat we allemaal belangrijke kamp-regels zouden
vinden en hoe die gezamenlijk met de deelnemers op te stellen zijn. Met de blik op 2009 gaat
één van de deelnemers van de training, Anke Purmer in 2009 de training geven aan nieuwe
kampleiders. Op deze manier willen dat de kampleiders steeds beter zijn toegerust voor het
leiden van een kamp.
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Voor komend jaar zijn al reeds plannen gemaakt: in de mei-vakantie een gezamenlijke MVS/
JDVG vakantie naar Sant Egidio Antwerpen. Verder in de zomervakantie wederom Schoorl,
we zullen kijken hoe we Schoorl een nieuwe impuls kunnen geven. In 2009 is weer het
zesjaarlijkse wereld congres van de Doopsgezinden (Mennonite World Confrence (MWC)).
Voorafgaand hieraan zal er voor de tweede maal een jongerentop worden georganiseerd,
de Global Youth Summit (GYS). Om ’t congres voor jongeren aantrekkelijker te maken zal er
ook een reis worden georganiseerd, de MVS zal hier nauw bij betrokken zijn.
In 2008 waren er weer wat bestuurswisselingen. In april kwam Francien Yntema in het bestuur
nodig versterken. En per oktober hebben we ook Fieneke Bakker in het bestuur.
Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van Nelleke Schiere, na vele jaren
van hard werken voor de MVS gaat ze weg. Ook Natascha van Berkum heeft aangegeven
dat ze binnenkort uit het bestuur wilt, zij zal het komende jaar nog enkele taken doen en dan
ook afscheid nemen. Gerrit Visser (penningmeester) zit reeds voor zijn zesde jaar in het MVS
bestuur en de planning is dat hij ergens in 2009 afscheid zal nemen. Kortom: we zijn nog
steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, met name een penningmeester.
Het huidige bestuur bestaat uit Fieneke Bakker, Francien Yntema, Gerrit Visser en Pieter van
der Wijk.
Verdere vragen: info@mvs.doopsgezind.nl
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Doopsgezind Wereldwerk
Staat van baten en lasten
Baten
Broederschapscollectes
Donateurs (Vrienden)
Af: kosten hiervoor
Netto opbrengst
Algemene bijdragen
Bijdragen Speciaal doel
Deelnemers conferenties
Schenkingen
Legaten
Taborfonds
Kerkinactie
Fondsen
Acties derden
Opbrengst kapitaal
totaal baten

Jaarverslag 2008
2008
Werkelijk

Begroot

47.456
14.016
-7.671

Lasten
Projecten
Zuid- en Midden Amerika
Afrika
Azië
Europa en Noord Amerika
Intern. Vredesgemeente
Hulpwerk particulieren (via Gem.)
Studiefonds
Uitzending vrijwilligers
Acties derden
subtotaal
Bijdragen diverse
organisaties
Kerkinactie, ICCO
IMO (bestuur,bureau,etc)
Intern. Jongerencongres
INLIA
MVS
IFOR
Eirene
Church & Peace
Diverse organisaties
subtotaal
Activiteiten, bewustwording, promotie
Adoptieprogramma
Verdubbelingsactie
Actie Pinkstergroet
Praktisch Hulpwerk (kledinginz.)
Projectreizen & bezoek

50.000
12.500
-15.000
53.801
8.500
32.624
3.467
9.761
13.489
12.000
0
62.300
8.303
34.318

47.500
15.000
25.000
5.000
10.000
pm
12.000
20.000
39.800
0
30.000
238.564

25.460
158.643
15.222
7.500
32.565
1.100
24.724
660
8.353

204.300

25.460
101.200
11.500
11.000
30.000
5.000
10.000
600
0
274.228

10.145
10.184
1.200
1.200
3.000
1.500
1.000
2.500
290

194.760

10.100
10.184
1.200
1.200
0
1.000
1.000
2.500
0
31.019

2.440
5.920
1.692
6.568
15.449
14

27.184

0
5.000
3.000
7.500
5.000

JDVG
Coördinator
Conferenties
Publiciteit
subtotaal
Bestuur & Organisatie
Bestuurskosten
Accountant
Ov. Organisatiekosten
subtotaal

246
6.394
12.465
16.721

0
12.000
12.000
10.000
67.895

10.840
2.500
1.319

totaal lasten
baten minus lasten
Mutatie reserves
Diverse baten en lasten
Resultaat
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54.500

8.000
2.500
1.000
14.659

11.500

387.802

287.944

-149.238

-83.644

-1.207
0

0
0

-150.446

-83.644

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
Fondsen
Acties derden
Opbrengst kapitaal
totaal baten

Jaarverslag 2008
2008

2007
Werkelijk

Werkelijk

47.456

70.312

14.016
-7.671

15.823
-15.955

Lasten
Projecten
Zuid- en Midden Amerika
Afrika
Azië
Europa en Noord Amerika
Intern. Vredesgemeente
Hulpwerk particulieren (via Gem.)
Studiefonds
Uitzending vrijwilligers
Acties derden
subtotaal
Bijdragen diverse
organisaties
Kerkinactie, ICCO
IMO (bestuur,bureau,etc)
Intern. Jongerencongres
INLIA
MVS
IFOR
Eirene
Church & Peace
Diverse organisaties
subtotaal
Activiteiten, bewustwording, promotie
Adoptieprogramma
Verdubbelingsactie
Actie Pinkstergroet
Praktisch Hulpwerk (kledinginz.)

53.801
8.500
32.624
3.467
9.761
13.489
12.000
0
62.300
8.303
34.318

70.181
11.097
21.996
4.816
9.687
89.688
12.000
0
37.597
20.643
29.328
238.564

25.460
158.643
15.222
7.500
32.565
1.100
24.724
660
8.353

307.033

31.806
90.863
15.864
18.574
46.724
1.250
0
520
20.643
274.228

10.145
10.184
1.200
1.200
3.000
1.500
1.000
2.500
290

226.243

10.145
10.450
1.200
1.200
3.299
1.500
1.500
1.500
1.140
31.019

2.440
5.920
1.692
6.568
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31.934

2.440
1.128
3.000
6.687

Projectreizen & bezoek
JDVG
Coördinator
Conferenties
Publiciteit
subtotaal

15.449
246
6.394
12.465
16.721
67.895

Bestuur & Organisatie
Bestuurskosten
Accountant
Ov. Organisatiekosten
subtotaal

10.840
2.500
1.319

totaal lasten
Baten minus lasten
Mutatie reserves
Diverse baten en lasten
Resultaat

Balans per 31 december
Activa
Inventaris
Leningen
Effecten
Deposito's
Overlopende activa
Liquide Middelen

Passiva
Stichtingskapitaal
Algemene Reserve
Reserve
Adoptieprogramma
Reserve IMO
Reserve personeel
Reserves Projecten
Taborfonds
Overlopende passiva

7.612
0
43.650
15.190
3.316

12.065
2.500
1.066
14.659

15.631

387.802

356.831

-149.238

-49.798

-1.207
0

-14.507
0

-150.446

-64.305

2008
1.247
65.655
193.302
43.356
72.322
900.382
1.276.263

2007
648
46.656
181.970
47.940
53.607
1.093.194
1.424.014

45
939.804

45
1.079.121

9.953
9.115
56.723
106.760
133.195
20.668
1.276.263

9.953
9.115
56.723
105.552
139.636
23.868
1.424.014
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83.023

Specificaties
2008
Zuid- en Midden Amerika
Brazilië, AMAS*
Paraguay, ASCIM Moeder-kind*
Paraguay, ASCIM Indianenomroep*
Paraguay, Servome vrouwenproject
Paraguay, Servome
brandveiligheid
Paraguay,
Covesap*
Uruguay, Siquem*
Totaal
Afrika
Ethiopië, MKC Aidsproject*
Ethiopië, Debre Zeit
univ.gebouw
Tanzania, Shirati transport + inhoud
Tanzania, watertank
Tanzania, houtkachel + wasmachine
Tanzania, Bethsaida
Tanzania, Sedidea
Tanzania, Zappe schoolfonds
Tanzania, studiefonds
Tanzania, ziekenauto
Tanzania, RIFA windmill
Kenia
Congo*
Angola
Afrika, diversen

Azië
India, weeshuizen
Israël, studiebeurzen
Palestina, MECC waterproject
Palestina, MECC kleuterschool
Afghanistan, le Pelican
(bakkerij)
Birma

Europa en Noord-Amerika
Duitsland, Niedergorsdorf*
Bosnië, Bread of Life
Bosnië, Agape
Roemenie, Cluj

Bestuurskosten
Vergaderkosten
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Kopiëren, porto, telecom

2007

1.900
3.914
2.356
1.900

8.740
3.914
2.356
1.900

3.040

3.040

11.400
950
25.460

11.400
456
31.806

10.000

12.800

20.000
0
6.500
4.985
91.891
2.934
1.200
0
0
0
628
4.000
6.820
9.685
158.643

0
21.940
0
0
0
0
1.200
26.261
25.085
2.200
0
0
0
1.377
90.863

0
4.500
5.462
2.755

2.496
3.500

0
2.505
15.222

9.000
0
14.996

0
5.000
2.500
0
7.500

4.500
6.250
4.839
2.985
18.574

4.059
4.656
72
784

3.537
5.608
221
327
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Diversen

Onttrokken aan de reserves
Siquem
Suriname (vervallen)
Bosnië
Ethiopië
Studiefonds

Toegevoegd aan de reserves
Aidswezen
Honduras CASM
CPT
Israël, studiebeurzen

Projectreserves
Siquem
Bosque Menonita
Suriname
Papua
Tsunami
Kongo
Bosnië
Ethiopië
Studiefonds
Israël, studiebeurzen
Aidswezen
Honduras CASM
CPT
Rampen

Taborfonds
Stand 1-1
Bij: Intrest
Af:
Bijdrage DWW
Kamer van Koophandel
Stand 31-12

1.269
10.840

2.372
12.065

950
2.269
3.348
19.519
9.987
36.073

4.040
21.005
10.437
1.799
37.280
2008
28.426
4.681
0
10.740
5.925
1.076
8.247
0
0
9.234
4.040
21.005
10.437
2.950
106.760

2007
29.376
4.681
2.269
10.740
5.925
1.076
11.595
19.519
9.987
7.435
0
0
0
2.949
105.552

139.636
5.585

145.825
5.833

12.000
27

12.000
22

133.195

139.636
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