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Voorwoord 

Overlijden Bert Duhoux  
Het jaar 2017 is voor Doopsgezind WereldWerk (DWW) een druk en zeker een bewogen jaar 
geweest. Op 28 augustus 2017 is onze voorzitter, Bert Duhoux,  overleden. Bert was vanaf 
2007 een gedreven leider, altijd beschikbaar en tot op het laatst toe betrokken bij het wel 
en wee van DWW. We missen hem node. 

Andere bestuursveranderingen  
In  2017 is Theo te Winkel als notulis na 4 jaar teruggetreden. 
Eind 2017 heeft Jelke Weistra na 6 jaar zijn communicatietaken beëindigd. Jelke 
onderhield de website en zorgde ervoor dat de kopij voor Doopsgezind NL  op tijd bij de 
redactie was. 
In dit jaar zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden. Gerrit Jan Romeijn werd onze 
nieuwe secretaris en Coot Winkler Prins onze nieuwe notulist.  

Verder zijn de oriënterende gesprekken met SDO voortgezet en dit jaar zijn we verder naar 
elkaar toe gegroeid. SDO heeft een goede inbreng in ons beleidsplan gehad.  In de 
Algemene Bestuursvergadering van 11 november 2017 is het nieuwe beleidsplan 
vastgesteld. Er zijn een drietal waarden, voortkomend uit ons Doperse gedachtegoed, die 
het denken en handelen van DWW karakteriseren: geweldloosheid, wederkerigheid en 
duurzaamheid. Met deze waarden als grondhouding wil DWW in haar activiteiten bijdragen 
tot het leggen van verbindingen met de aarde, de mensen en de sociale structuren.  Dit 
beleidsplan kan geraadpleegd worden op DWW- website.  

Tenslotte is nagedacht over een bestuursstructuur, die beter bij de dagelijkse 
werkelijkheid van DWW past bij het reilen . Zaken waarvan het de bedoeling is dat deze in 
2018 handen en voeten krijgen in een aantal werkdagen. 

Activiteiten 
In 2017 heeft WereldWerk een vredesconferentie georganiseerd op 10, 11 en 12 maart. Het 
thema van deze conferentie was “ Krijg de kleren “ en ging over de vele aspecten van 
duurzame kleding. De jongeren tussen 18 en 30 jaar hadden op de vrijdagavond een eigen 
programma. De najaarsconferentie is jammer genoeg wegens omstandigheden komen te 
vervallen. 

IMO 
Na 50 jaar is IMO (Internationale Mennonitische Organization ) opgeheven. 
Zij werd opgericht door een aantal  Europese doopsgezinde organisaties  om gezamenlijk 
hulpprojecten te beginnen. Deze projecten concentreerde zich vooral op Zuid Amerika. 
Wel blijft het adoptieprogramma bestaan en blijven de hulpwerkorganisaties waar mogelijk 
samenwerken zoals de acties van MCC. Een bekende actie is om comforters en tasjes, die 
gevuld worden met schoolspullen, door gemeenten te laten maken. Deze goederen worden 
verscheept naar Libanon en Syrië om daar te worden verdeeld in de vluchtelingenkampen 

Publicaties 
In alle zes uitgaven van doopsgezind NL heeft Wereldwerk twee pagina’s gevuld met 
informatie over haar activiteiten.  

Commissies en werkgroepen. 
Diverse commissies en werkgroepen maken het werk van Doopsgezind WereldWerk  
Mogelijk. Elders in dit jaarverslag zijn verslagen van diverse commissies  en werkgroepen 
te vinden.  
            Ans Goezinne-Oud, vice voorzitter Doopsgezind 
WereldWerk 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DWW-Projecten in Latijns-Amerika  

Honduras 
 
Internationale Vredesgemeente 
In 2002 besluiten Bijzondere Noden en de Vredesgroep positief in te gaan op de vraag van 
onze Hondurese broeders en zusters om te komen tot een wederkerige verbinding. Wij zijn 
er klaar voor om een stap te maken, voorbij directe en eenzijdige hulpverlening, naar het 
versterken van internationale netwerken van vrede en gerechtigheid. Allerlei wederzijdse 
bezoeken en ondersteuning in internationale solidariteit zijn het resultaat. 
Nu in 2017 zijn we als IVG (Internationale Vredes Gemeente) nog steeds direct verbonden 
met sponsoring van twee concrete projecten in de rafelranden van de Hondurese 
samenleving, t.w.: 

PP&J (Proyecto Paz & Justicia) 
PP&J is vooral gericht op integrale 
aandacht voor mensen die deels buiten 
hun schuld in gevangenissen zitten 
opgesloten zonder uitzicht op humane en 
voorspelbare rechtsgang. Ongeveer 
vijftien jaar geleden werd dit project 
opgestart met de bedoeling verbinding te 
maken tussen gevangen leden van 
jeugdbendes en de buurten waar ze 
waren ontspoord. Men is er door de jaren 
heen in geslaagd om de publieke 
aandacht in Honduras te verleggen van 
'zonder meer straffen' naar 'herstel van 
sociale verbanden', ook wel ‘restorative 
justice’ genoemd.  
Dit professionele project wordt ook dit 
jaar vooral gesteund vanuit de gemeente Aalsmeer. 

ACEM (vroeger MAMA). 
Dit project is vooral gericht op integrale aandacht voor gezinnen die leven in het precaire 
stedelijke randgebied van San Pedro Sula. Ongeveer 30 jaar geleden werd dit werk 
begonnen in een toen illegale krottenwijk -kolonie 6deMayo. Het heeft zich ontwikkeld van 
sociale en juridische bijstand naar nu een professioneel programma van 
huiswerkondersteuning, met bijzondere aandacht voor kinderen met sociale of fysiek 
mentale achterstand. Zo heeft de kleine lokale doopsgezinde gemeente zich kunnen 
ontwikkelen tot een spin in het sociale vangnet van de hele wijk. Dit werk wordt dit jaar 
vooral gesteund via de broederschapscollecte van kerst ’16. 

Honduras wordt net als haar buurlanden gekenmerkt door eeuwenoude dictatoriale 
traditie, grote ongelijkheid, onderdrukking en gewelddadige criminaliteit. In die 
omstandigheden is het voor IEMH (onze doopsgezinde vrienden daar) moeilijk om hun 
oorspronkelijke en bijzondere vredestheologie en praktijk overtuigend om te zetten in een 
sterke kerkelijke structuur. Te meer wordt onze Nederlandse betrokkenheid gewaardeerd, 
zoals onlangs in december nog een live-bezoek temidden van een staat van beleg. De 
oorspronkelijke vraag naar wederkerige verbinding heeft nog alle belang, maar zoekt 
duidelijk naar nieuwe uitwerking. Dat is de taak voor 2018.    

Wayana Call 
In 2011 raakte Doopsgezind WereldWerk via de IVG betrokken bij solidaire analyse en actie 
m.b.t. agressieve mijnbouw, aanvankelijk in Honduras zelf maar in een snel uitdijend 
netwerk ook tot op de grens van Suriname, Frans Guyana en Brazilië. Daar wordt de kiem 
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gelegd van het project WayanaCall - Roep van Leven (www.aqn.nl/wayana). Binnen het 
kader van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede proberen we samen met andere 
stakeholders bij te dragen aan onmiddellijke verlichting van nood, verheldering van 
argumenten en zo mogelijk het aanspreken van meest betrokken actoren (ongeveer 100 
interviews in 2017).  
Wayana Call en haar brede ambitie wordt vooral gedragen door de doopsgezinde 
gemeenten en verwante groepen in oostelijk Friesland. De nadruk is inmiddels verschoven 
van aanklacht wegens genocide en ecocide naar invulling van vredestheologie en 
vredespraktijk, ver weg en dichtbij. De ambitie van het project en de structuur vraagt om 
nieuwe inbedding in doopsgezind Nederland en verwante vredeskerken. Dat is een taak 
voor 2018.  

Voor meer informatie over de activiteiten en projecten in Honduras: 
Jacob Schiere, email:  jacobschiere@aqn.nl 
Zie ook: www.aqn.nl/wayana  

In 2017 werden bovenstaande projecten gesteund door DGWW:  
Internationale Vredesgemeente  € 10.000 
Wayana Call     € 2.500  

Verder werd Vientos Esperanza in Paraquay ondersteund met een bedrag van € 2.000  

Projecten in het Midden-Oosten 
De werkgroep werkt vanuit een breed gebied van betrokkenheid bij de crisissituatie in het 
Midden Oosten en laat zich daarbij leiden door de visie van het beleidsplan van 
Doopsgezind WereldWerk t.a.v. vrede, gerechtigheid en solidariteit.  
 
Musicians without Borders 

De werkgroep heeft in 2017 de betrokkenheid van de doopsgezinde gemeenten vergroot 
door presentaties, lezingen om zodoende geld voor de projecten te genereren.  
Het gaat daarbij om de bewustwording van de impact van 50 jaar bezetting van o.a. de 
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Westbank en het daarbij optredende geweld. Belangrijk daarbij is de rol van de muziek in 
het project van Musicians without Borders (MwB) als middel om samen te kunnen leven. De 
rol van de Vrienden van de Tent of Nations is onmisbaar bij het uitdragen van de vrede in 
deze regio.  

Klik hier op de link voor het volledige jaarverslag van Musicians without Borders. 
Doopsgezind Wereldwerk is één van de vele donors van het werk van deze organisatie en in 
2017 was dit € 5.000 

Tent of Nations  
Verder wordt vanuit de werkgroep Midden-
Oosten het project Tent of Nations 
ondersteund. Tent of Nations is een 
ecologische boerderij in Bethlehem, 
Palestina. Deze boerderij bestaat al ruim 100 
jaar. In de boerderij staat educatie centraal 
staat, zoals een vredesproject: “Wij weigeren 
vijanden te zijn”. Ieder jaar organiseert de 
Palestijns- christelijke familie Nassar samen 
met het bestuur van de Vrienden van Tent of 
Nations een zomerkamp voor kinderen uit de 
vluchtelingenkampen met een christelijke en 
een moslim achtergrond. Dat doen ze al vanaf 
2001.  
 
Klik hier voor meer informatie over dit 
bijzondere project. 

Ook hier is Doopsgezind Wereldwerk is één van de vele donors van het werk van Tent of 
Nations.  In 2017 ging het om een bedrag van € 2.500. 

Als laatste moet zeker het bezoek van Diet Koster in 2017 worden genoemd worden.  
Zij kreeg door bemiddeling van Doopsgezind Wereldwerk een koninklijke onderscheiding. 
Wij hebben haar gesproken en haar presentaties gevolgd.  
 
Het moge duidelijk zijn hoe de werkgroep betrokken is bij het Midden Oosten en dan 
vooral Palestina. Vanuit de visie en betrokkenheid bij dit vredeswerk zet de werkgroep zich 
in voor de vrede, voor beide vredesprojecten, maar probeert ook vredesactiviteiten in en 
vanuit Israël te signaleren. 

Projecten in Afrika 

Tanzania  

Betsaida Centre for Health and Development (CHD)  
Deze non-profit organisatie wordt gedurende een groot aantal jaren ondersteund 
door Doopsgezind Wereldwerk.  De organisatie beheert onder andere het Betsaida 
Health Centre, het regionale ziekenhuis in Musoma.  Niet iedereen is echter in 
staat om het ziekenhuis te bezoeken. Daarom beheert de organisatie een zgn. 
Home Care Facility, waarmee ook hulp thuis kan worden geboden. Voor het 
bezoeken van mensen thuis levert Doopsgezind Wereldwerk een bijdrage in de 
aanschaf en het onderhoud van een Toyota landcruiser, een terreinwagen.  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Het ziekenhuis levert naast de gebruikelijke medische zorg ook een aantal andere 
voorzieningen, zoals : 

• bevolkingsonderzoeken 
• palliative zorg en pijnbestrijding 
• voorlichting op het gebied van voeding 
• preventieve zorg 
• hulpmiddelen voor gehandicapte patiënten.  

Klik hier voor meer informatie over het werk van Betsaida. In 2017 werden diverse 
projecten van Betsaida door DGWW gesteund met een bedrag van € 10.000 

Mara-werkgroep 
Deze werkgroep ondersteunt ook het werk van het Betsaida ziekenhuis bij onder 
andere de nieuwbouw en de versterking van het fysiotherapie-team. Met de 
opbrengst van de actie Running for Walking kan een aantal kinderen met een 
operatie (weer) in staat worden gesteld te lopen. In de Home Care komt men veel 
kinderen met handicaps op het spoor. Vaak ontstaan deze handicaps tijdens de 
bevalling.  
Verder wordt een aantal kinderen in de regio ondersteund via het 
Adoptieprogramma.  
 
Ziekenhuis KMT 
De werkgroep ondersteunt het Ziekenhuis van de KMT, de doopsgezinde 
broederschap in Tanzania, met onder meer een wasmachine. In hetzelfde 

�6

http://bethsaidatanzania.blogspot.com/p/blog-page.html


ziekenhuis hebben de lepra-patienten en nieuw onderkomen gekregen. Op het 
ziekenhuisterrein bevindt zich echter nog een groep van 13 ex- lepra patiënten. 
Deze groep heeft wel een onderkomen, maar er is geen geld voor eten waardoor ze 
voor eten moeten bedelen. Hopelijk kan in 2018 één of meer doopsgezinde 
gemeente worden gevonden die de voedselvoorzienig voor deze groep zeer 
kwetsbare groep mensen op zich wil nemen. Het gaat om een relatief klein bedrag. 
 
KMT Technische School                          
DGWW ondersteunt het werk van de technische school van de broeders en zusters 
in Tanzania. Met dit geld is men in staat om de bouw van nieuwe schoolgebouwen 
af te ronden. De school bloeit op dit moment: er zijn nu voor alle vakken leraren 
en de school heeft een zeer betrokken schoolhoofd.  

KMT Aidswezen 
Het Mara-District in Tanzania ligt  tegen de grens met Kenia. Het aantal HIV-
besmettingen neemt landelijk gezien af. Daarentegen neemt het  aantal HIV-
besmettingen  in dit gedeelte van Tanzania  nog steeds toe. Deze toename wordt 
toegeschreven aan het grensverkeer met Kenia: vrachtwagenchauffeurs maken aan 
de grens gebruik van prostituees en daarbij is de kans groot dat  ze een besmetting 
oplopen.  Verder zijn vissers uit dit gebied vaak lang van huis. Zij zoeken andere 
vrouwen op en hebben onveilige/onbeschermde seks.  Hierdoor is net als bij de 
vrachtwagenchauffeurs, de besmettingskans met HIV groot.  Het gevolg is dat veel 
ouders vroeg overlijden aan de gevolgen van AIDS en veel wezen achterlaten  
De doopsgezinde kerk in deze streek bekommert zich al jaren om het lot van deze 
weeskinderen in hun kerk. Deze kinderen vinden meestal wel onderdak binnen het 
grotere familieverband (extended family), maar het ontbreekt hen volstrekt aan 
het extra geld om de kinderen naar school te laten gaan.  
Met steun van Doopsgezind Wereldwerk kunnen deze kinderen naar school gaan.  
 
In 2017 werden met dit programma 197 kinderen ondersteund. 
 
Akelo Kinderdagverblijf. 
Deze zelfstandige NGO is enkele jaren geleden gestart en was van meet af aan een 
succes. De meeste kinderen komen van ouders die een baan hebben in het 
ziekenhuis of elders in de buurt.  
Twee medewerkers zijn als vrijwilliger aangesteld door Christliche Dienst, onze 
zusterorganisatie van de Duitse doopsgezinden.  

De Mara-werkgroep werft zelf veel fondsen, maar DGWW staat garant voor een 
bepaald bedrag.  
In 2017 was dit:  
KMT Technische School  € 10.000  
KMT Aidswezen   € 13.000 
Akelo Kinderdagverblijf  €   

CPT: Christian Peacemaker Teams 
In 2017 werd de overdracht van het coördinatorschap van Maarten van der Werf 
naar Irene van Setten afgerond. 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In 2017 hebben drie mensen succesvol deelgenomen aan een CPT-delegatie. Twee 
personen zijn op reis geweest naar Israël/Palestina en één persoon heeft het 
project in Koerdistan bezocht.  
Allen hebben dankbaar gebruik gemaakt van de sponsoring die Doopsgezind 
Wereldwerk biedt voor de reiskosten en hebben voor de overige 
deelnemersbijdrage zelf fondsen geworven. Daarnaast heeft zich voor 
delegatiegangers naar Israël/Palestina een vaste sponsor aangediend, die per 
deelnemer € 300,- van de delegatiedeelname sponsort. Dit is ongeveer een vijfde 
van de totale kosten.  

CPT-NL staat uiteraard niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het wereldwijde 
netwerk van CPT’ers. Op dit moment uit zich dat voornamelijk door onze 
betrokkenheid bij het Europese project op Lesbos. Tijdens de Europese 
bijeenkomst is Annelies Klinefelter aangewezen als mede-coördinator van het 
Lesbos-project en Irene van Setten coördineert de fondsenwerving voor dit project.  

Klik hier voor meer informatie. 
 
In 2017 ondersteunde Doopsgezind Wereldwerk het werk van CPT met een bedrag 
van € 31.500 

Adoptieprogramma 
Op 31 december 2017 is de IMO (Internationale Mennonitische Organisation) na 50 
jaar opgehouden te bestaan. Om dit besluit op een correcte manier te kunnen 
nemen, moest er zorgvuldig met de lopende activiteiten worden omgegaan. Om die 
reden is in maart 2017 een IMO delegatie bestaande uit 2 Nederlanders en 2 
Duitsers en 1 Zwitserse naar Brazilië en Paraguay gegaan. Ter plekke is met onze 
contact personen gesproken, er zijn dagverblijven en scholen bezocht en 
coöperaties voor kleine boeren, indianen, en vrouwen.  
De IMO heeft in overleg een aantal projecten afgerond, de nog doorgaande 
projecten zijn verdeeld over Duitsland, Nederland en Zwitserland. Na afloop van de 
reis is op een vergadering in Bonn met zorg deze verdeling geregeld.  
 

Doopgezind Wereldwerk 
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(DGWW) blijft heel actief met het overnemen van het Nederlandse deel van het 
Adoptieprogramma. Nederland ondersteunt zo'n 170  kinderen middels een 
financiële gift per jaar als ondersteuning voor schoolgeld of vergoeding voor een 
dagverblijf.  
Dit zijn kinderen uit een arm en soms ook sociaal moeizaam milieu. 
Vanuit Nederland ondersteunen we kinderen in Brazilië, Paraguay en Tanzania.  Het 
adoptie werk wordt georganiseerd vanuit doopsgezinde organisaties maar de 
kinderen zijn van alle gezindten. 
  
Als participant in de IMO heeft DGWW in 2017 een actieve  bijdrage geleverd aan 
de overgang van een zelfstandige organisatie naar een netwerkorganisatie in een 
losser verband.  Het gaat goed met veel van de projecten, die in het verleden in 
Brazilië en Paraguay zijn gestart. Deze staan nu volledig op eigen benen en hebben 
steun vanuit Europa niet meer nodig. In oktober 2017 werd in een goede sfeer het 
einde van IMO gevierd.  
 
Doopsgezind wereld werk neemt dit werk nu volledig zelf onderhaar 
verantwoording. In Duitsland doet  Mennonitisches Hilfswerk hetzelfde voor 
Duitsland en Zwitserland. We hopen dit nog lang vol te kunnen houden.  
 
In 2017 ging het om een bedrag van € 30.000 

Andere projecten of activiteiten van DGWW  
Er zijn nog een aantal andere projecten waarin in een volgend jaarverslagen dieper 
zal worden ingegaan.  
Met bijdragen van het Scholarship Fund wordt een aantal theologie-studenten in 
staat gesteld om de studie te volgen en af te ronden.  Via DGWW werd in 2017 dit 
werk gesteund met een bedrag van  
€ 25.000  
 
Het Anna Zernike Fund heeft een soortgelijk doel, maar richt zich in het bijzonder 
op vrouwelijke theologie-studenten.  Via DGWW wordt dit fonds gesteund met een 
bedrag van € 2.500  
 
Bosnië lag en ligt na de burgeroorlog bezaaid met landmijnen. Met  het 
zogenaamde  Diggerproject  worden mijnen opgespoord en onschadelijk gemaakt. 
Het project is in 2017 voor de laatste keer ondersteund met een bedrag van € 2.500 

Sinds een aantal jaren moedigt DGWW doopsgezinde gemeente aan om zelf een 
actie te starten t.b.v. een project.  De opbrengst kan vervolgens door DGWW 
worden verdubbeld. 

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 2017 werd deze actie verzorgd door de doopsgezinde 
gemeente in Dordrecht. Hartelijk dank voor deze inzet. 
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Het Praktisch Hulpwerk heeft in de afgelopen decennia een belangrijke rol vervuld 
binnen de doopsgezinde broederschap. Talloze hulpgoederen hebben in en vanuit  
de doopsgezinde gemeente Warns hun weg in de wereld gevonden.  Later werd 
Menno’s Pleats de plek van waaruit dit echt praktische hulpwerk werd 
georganiseerd. In 2017 is deze activiteit echter afgesloten waarmee een einde 
kwam aan een lange periode waarin (letterlijk) op zeer praktische wijze hulpwerk 
werd verricht en waarmee een grote groep mensen werd geholpen. DGWW is daar 
zeer erkentelijk voor.  
In november 2017 is Menno’s Pleats verkocht. 

Samenwerkingsverbanden.  
DGWW werkte in 2017 samen met de volgende organisaties: 
• Church and Peace:  een oecumenische samenwerkingsverband van een aantal 

traditionele vredeskerken.  
• 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. 
• MCC, Mennonite Central Committee, de hulpwerkorganisatie van doopsgezinden 

in Noord-Amerika die zich naast hulpwerk en ontwikkeling richt op vrede en 
gerechtigheid. 
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